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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1. วิสัยทัศน์ 

การเป็นบริษทัชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทัยงัคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงบริษทัมีความรู้ความชาํนาญ โดย

ตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุม

พ้ืนท่ีจงัหวดัใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจไปในประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้าํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตบ์ริษทัจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขง่ขนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง โดยมุ่งเนน้ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือง่ายต่อการ

บริหารจดัการและควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินการ 

อน่ึง บริษทัให้ความสาํคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและอตัราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลกั โดยท่ีการเติบโต

ขยายสินเช่ือของบริษทัยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและควบคุมได ้ไม่วา่จะเป็นการคดัคุณภาพของ

ลูกคา้อยา่งเขม้งวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสาํรองฯ อยา่งเพียงพอ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกราย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบ้ริหารในทุกระดบัไดต้ระหนักและมุ่งเน้นในหลกั 

ธรรมาภิบาลท่ีดีและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)    ในการกาํหนดนโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบติังาน เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูล

และช้ีแจงขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอของบริษทัแก่นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห์และผูถื้อหุน้ทัว่ไป ผูบ้ริหารระดบัสูงได้

ถือเป็นภารกิจท่ีสาํคญั เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเท่าเทียมกนั 

 

2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

กลุ่มบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทยั 

พรประภา เพ่ือประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยในช่วงตน้ได้เน้นการ

ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั หลงัจากนั้นในปี 

2538 จึงขยายตวัออกไปในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกในช่ือ บริษทั ซี.ว.ีเอ จาํกดั ซ่ึง บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 

99.99 เป็นผูด้าํเนินการ และในปี 2546 บริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั ชยภาค จาํกดั ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 เพ่ือขยายสินเช่ือในส่วนของการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล    
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ต่อมาในปี 2547 ไดมี้การจดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพ่ือลดความซํ้ าซอ้นโดย บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั ไดห้ยดุ

การปล่อยสินเช่ือโดยหันมาเน้นในเร่ืองของการบริหารติดตามหน้ีสินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเช่ือ

รถจกัรยานยนตท์ั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการของ บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ทุกภาคของประเทศไทย

และมีการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง จาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 2544 เป็น 78 สาขา ณ ส้ินปี 2554 ครอบคลุม 45 จงัหวดัทัว่ทุก

ภาคของประเทศ      

ปี 2554 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จาํกดั โดยถือหุน้ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั เพ่ือขยายธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการ

จดัเก็บหน้ี 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยูท่ี่ 20.27% สูงสุดเป็นอนัดบั 1 

ต่อเน่ืองมา 30 ปี และยงัเป็นผูป้ระกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจาก สํานักงานคณะกรรมการ

คุม้ครอง ผูบ้ริโภค สาํนกันายกรัฐมนตรี ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการซ่ึงรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสัญญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค  

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสาขา 90 สาขา ครอบคลุม 53 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ อีกทั้งกลุ่มบริษทัมีแผนการอยา่ง

ชดัเจนท่ีจะดาํเนินการขยายการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มประเทศ ASEAN ซ่ึงจะมีการเปิดการคา้เสรี AEC ในปี 

2558 โดยทางบริษทัคาดวา่จะเร่ิมเปิดดาํเนินการไดใ้นบางประเทศ ในปี 2557 

 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดงันี ้
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และต่างจงัหวดัในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 

ธุรกิจให้บริการดา้นการติดตามหน้ีสิน 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

ธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

บริษทั ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั  

ธุรกิจให้บริการจดัเก็บหน้ี 

 

                          ถือหุ้น 99.99%                           ถือหุ้น 99.99%                           ถือหุ้น 99.99% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั, บริษทั 

ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั ชยภาค จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัโดยให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

และรถยนต ์ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต:์เช่าซ้ือรถยนต:์รายไดอ่ื้นๆ 

เท่ากบั 76:2:22 

 

   โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท  

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั ในปี 2554-2556 สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มธุรกจิ/ ดาํเนินการโดย 

% การถือหุ้น 

ของบริษัท 

งบการเงนิรวม 

2556 

งบการเงนิรวม 

2555 

งบการเงนิรวม 

2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์        

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)       99.99       

รวมรายได ้  2,944.5 75.8 2,622.6     71.6 2,444.8 72.6 

2. ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์        

บริษทั ชยภาค จาํกดั 99.99       

รวมรายได ้  82.5 2.1 81.2 2.2 83.5 2.5 

3. รายไดอ่ื้นๆ        

       ขายสินคา้  33.4 0.9 97.4 2.7 123.1 3.7 

       รายไดค่้าธรรมเนียม  46.0 1.2 44.5 1.2 35.5 1.1 

       หน้ีสูญรับคืน  366.9 9.4 374.8 10.2 326.8   9.7 

อ่ืนๆ   410.2 10.6 441.9 12.1         355.8 10.5 

รวมรายไดอ่ื้นๆ  856.5   22.1 958.6   26.2 841.2     25.0  

รวมรายได้  3,883.5 100.0 3,662.4 100.0 3,369.6 100.0 

 

การประกอบธุรกจิแยกตามแต่ละสายผลติภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ   

2.1 ลกัษณะบริการ  

สินเช่ือเช่าซ้ือ (Hire Purchase) จดัเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหน่ึงของการให้สินเช่ือซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้าร

กาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่นเดียวกบัธนาคารและบริษทัเงินทุน ทั้งน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝ่าย คือ (1) ลูกคา้หรือผูเ้ช่าซ้ือ (2) ผูจ้าํหน่าย และ (3) บริษทัหรือผู ้

ให้บริการสินเช่ือ โดยเม่ือผูเ้ช่าซ้ือมีความตอ้งการเช่าซ้ือทรัพยสิ์นจากผูจ้าํหน่ายก็จะแสดงความจาํนงค์ต่อเจา้หน้าท่ี

สินเช่ือของผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและอนุมติัการขอสินเช่ือต่อไป 
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เม่ือผูเ้ช่าซ้ือตกลงทาํสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือจะชาํระเงินดาวน์ ณ วนัทาํสัญญา และกาํหนดวิธีการผ่อนชาํระตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ผูเ้ช่าซ้ือสามารถครอบครองและใชท้รัพยสิ์นท่ีทาํสัญญาเช่าซ้ือนั้นไดต้ลอดระยะเวลา

ของสญัญา โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นนั้น ทั้งน้ีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะถูกโอนให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือต่อเม่ือผู ้

เช่าซ้ือไดช้าํระค่างวดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือครบถว้นตามสญัญาแลว้  

              สาํหรับการดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น หากแบ่งลกัษณะของธุรกิจตามประเภท

ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่าซ้ือ จะแบ่งไดด้งัน้ี 

             1. ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

กลุ่มบริษทัใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) โดยเนน้การปล่อยสินเช่ือ

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค เช่น ฮอนดา้ ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดยบริษทัจะจดัเจา้หนา้ท่ี

สินเช่ือเขา้ไปพิจารณาปล่อยสินเช่ือเป็นรายคนัแก่ผูเ้ช่าซ้ือท่ีร้านจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นพนัธมิตรธุรกิจ   

ปัจจัยในการกําหนดวงเงินในการให้สินเช่ือ เ งินดาวน์  และระยะเวลาในการผ่อนชําระค่างวด       

รถจกัรยานยนตน์ั้น จะข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงินของลูกคา้ ยี่ห้อ รุ่น และราคาของรถจกัรยานยนต ์ ทั้งน้ี หากจาํแนก

สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตต์ามยีห่อ้รถ พบวา่กลุ่มบริษทัไดใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตย์ี่ห้อหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 

ฮอนดา้ ซูซูกิ ยามาฮ่า และคาวาซากิ 

 

2. ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

กลุ่มบริษทัให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท์ั้งรถยนตมื์อสองและรถยนตใ์หม่โดยบริษทั ชยภาค จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย โดยเนน้การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตรุ่์นและยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาดเป็นหลกั เช่น โตโยตา้ อีซูซุ 

และฮอนดา้ เป็นตน้  

สาํหรับวงเงินในการให้สินเช่ือและระยะเวลาในการผ่อนชาํระค่างวดรถยนตน์ั้น ข้ึนอยู่กบัฐานะทางการเงิน

ของผูข้อสินเช่ือแต่ละราย และเพ่ือควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ กลุ่มบริษทัจึงไดพิ้จารณาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในการ

ให้บริการสินเช่ือซ่ึงไดแ้ก่ เงินดาวน์ท่ีเพียงพอ ในการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ กลุ่มบริษทัไดเ้นน้บริการเช่า

ซ้ือรถยนตญ่ี์ปุ่นโดยเนน้รถยนตย์ีห่อ้โตโยตา้ เน่ืองจากเป็นรถยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมจากตลาดเป็นอยา่งมาก  

หากแบ่งการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องกลุ่มบริษทั ตามลกัษณะการใชง้านของรถยนต ์จะสามารถแบ่ง

ออกเป็นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และสินเช่ือเช่าซ้ือรถเพ่ือการพาณิชย ์(ผูเ้ช่าซ้ือมีวตัถุประสงคใ์ชร้ถยนตใ์น

การประกอบธุรกิจการคา้ ไดแ้ก่ รถกระบะ และรถตู)้  
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ลูกหนีสิ้นเช่ือเช่าซือ้รถยนต์คงเหลอืของกลุ่มบริษัท จาํแนกตามประเภทการใช้รถยนต์* (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ประเภทรถ 

2556 2555 2554 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  952.1 67.7 1,050.8 67.7 957 65.1 

รถเพ่ือการพาณิชย ์       

    - รถกระบะ 355.0 25.2 415.1 26.8 442 30.0 

    - รถตู ้ 99.6 7.1 85.3 5.5 72 4.9 

รวม 1,406.7 100.0 1,551.2 100.0 1,471 100 .0 

* หลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม ก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 ลกัษณะลูกค้า 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มบริษทั คือ บุคคลธรรมดา

รายย่อยทัว่ไปซ่ึงเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจาํผูมี้รายไดน้้อยถึงปานกลางท่ีใชร้ถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะหรือใช้

ประกอบอาชีพ   

สาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตน์ั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และ รถเพ่ือการพาณิชย ์ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนลูกคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลต่อรถเพ่ือ

การพาณิชย ์68:32 

2.2.2 สภาพการแข่งขันทางธุรกจิ 

1. ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

  การแข่งขนัของธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัอยูใ่นรูปของการให้บริการสินเช่ือ

ท่ีรวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตส์ามารถ

แบ่งตามพ้ืนท่ีการให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเขตต่างจงัหวดั โดยทัว่ไปในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลจะมีการแข่งขนัท่ีสูงกวา่ต่างจงัหวดั ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตโ์ดยทัว่ไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.5 – 2.5 ต่อเดือน ยกเวน้ในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจดัส่งเสริมการขาย

ใหก้บัสินคา้เฉพาะรุ่นในระยะเวลาจาํกดั ส่งเสริมการขายสินคา้ประเภทนั้นๆ 

 บริษัทเป็นผู ้นําในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ โดยเป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตท่ี์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ตามการจดัลาํดบัของสมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ทย

ต่อเน่ืองมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 20.27    
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  ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.) * ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี2551 

 คัน % คัน % คัน % คัน % คัน % 

1. ฐิติกร 23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89 

2. ไฮเวย ์ 19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16 

3. กรุ๊ปลีส 13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04 

4. ธนบรรณ 13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59 

5. อยธุยา แคปปิตอล 15,451 13.22 18,371 9.80 17,927 8.79 17,237 8.62 26,215 10.04 

6. ธนชาต 3,339 2.86 5,593 2.98 6,621 3.25 10,388 5.19 26,429 10.12 

7. อินเตอร์บางจาก 1,742 1.49 2,053 1.10 1,869 0.92 3,596 1.80 6,395 2.45 

8. อ่ืนๆ 24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71 

 116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00 

ท่ีมา :  สมาคมธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษทัฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ขอ้มูลส้ินสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เน่ืองจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได ้                   

                               2. ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

 ในปัจจุบันสถาบันการ เ งินหลายแห่ งได้หันมาขยายสินเ ช่ือ เ ช่า ซ้ือรถยนต์ เ พ่ิมมาก ข้ึนเ น่ืองจาก               

อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตอยู่ในระดบัสูง ประกอบกบัสภาพคล่องท่ีมีอยูม่ากในระบบ

การเงิน ทาํใหน้บัตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2544 เป็นตน้มา อตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ของบริษทั

เงินทุน อยูท่ี่ระดบัเฉล่ียร้อยละ 2.35-2.70 ต่อปีสาํหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และระดบัเฉล่ียท่ีร้อยละ 2.7-2.9 ต่อปีสาํหรับ

รถเพ่ือการพาณิชย ์ โดยอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองจะอยูใ่นช่วงร้อยละ 4.1-4.5  ต่อปี ทั้งน้ี 

ข้ึนกบัประเภทรถยนต ์ อายรุถยนต ์ คุณสมบติัผูเ้ช่าซ้ือ เช่น รายได ้ อาชีพ ภูมิลาํเนาของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้ ํ้ าประกนั จาก

สภาวะการแข่งขนัทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตล์ดตํ่าลงโดยเฉพาะรถยนตใ์หม่ทาํใหผู้ป้ระกอบการบางแห่งมี

การปรับตวัและขยายสดัส่วนไปยงัการใหสิ้นเช่ือสาํหรับรถยนตมื์อสองท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่  

• กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลุ่มบริษทัมีกลยทุธ์ในการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการลูกคา้ท่ีดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือคอยให้บริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจ้ ําหน่าย           

รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์รวม 1,031 แห่ง และ 45 แห่งตามลาํดบั เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มบริษทัสามารถแจง้ผลการพิจารณา

สินเช่ือเช่าซ้ือใหก้บัลูกคา้ทราบภายใน 3 วนัสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และภายใน 7 วนัสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต ์ เม่ือลูกคา้ไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ กลุ่มบริษทัยงัสามารถชาํระ ค่าสินคา้ให้แก่ผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนต์และ

รถยนตท่ี์มีประวติัการคา้ท่ีดีอยา่งรวดเร็วภายใตข้ั้นตอนการอนุมติัท่ีรัดกมุ 

2. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ   

กลุ่มบริษทัและพนัธมิตรทางธุรกิจไม่วา่จะเป็นผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตมี์ความสัมพนัธ์ท่ีดี

ทางธุรกิจ และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัมานานกวา่ 40 ปี โดยพนัธมิตรทางธุรกิจไดส้นบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ 
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กลุ่มบริษัทโดยการแนะนําลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความ

ไดเ้ปรียบต่อผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

3. การเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินคา่งวด  

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางการรับชาํระเงินค่างวดโดยสามารถชาํระเงิน

ผ่านธนาคารพาณิชย,์ สาํนกังานสาขาของบริษทัและบริษทัยอ่ย, เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ี, Tesco Lotus, True Money และ 

Counter Service ซ่ึงกระจายอยูต่ามร้านคา้สะดวกซ้ือทัว่ประเทศ  

4. การมีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีกระจายอยูเ่ตม็พ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการ 
 

กลุ่มบริษทัมีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือและเจา้หน้าท่ีบริหารหน้ีทัว่กรุงเทพฯปริมณฑลและในต่างจงัหวดั เพ่ือ

ครอบคลุมการให้บริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง โดยเจา้หน้าท่ีดงักล่าวมีความชาํนาญในพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเป็นอย่างดีซ่ึงจะ

ส่งผลใหก้ารบริการ การตรวจสอบขอ้มูล การเร่งรัดหน้ีสินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. การพฒันาบุคลากร    

กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสมํ่ าเสมอให้ทันกับการแข่งขันท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกนัตามท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดซ่ึงจะ

ส่งผลใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดความเส่ียงของกลุ่มบริษทัในการให้

สินเช่ือ   

6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

กลุ่มบริษทัเป็นผูร่้วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์อีกทั้งยงัเป็นสมาชิกของ

สมาคมเช่าซ้ือรถยนต ์ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและพฒันามาตรฐานในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

ตลอดเวลา 

•    นโยบายราคา 

 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายดา้นการแข่งขนัโดยการตดัราคา แต่จะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียโดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสม ประกอบกบัตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทั นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์เช่า

ซ้ือ ไดแ้ก่ ประเภทและยีห่อ้รถ  สภาพและอายกุารใชง้านของรถ รวมถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้ ํ้าประกนั  

• ช่องทางการจาํหน่าย 

        ในการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทันั้น ลูกคา้จะติดต่อเพ่ือขอสินเช่ือเช่าซ้ือได ้3 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ติดต่อผูจ้าํหน่ายสินคา้ซ่ึงไดแ้ก่ Dealer หรือ Sub dealer ท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัทางกลุ่ม

บริษทั โดยผูจ้าํหน่ายสินคา้จะแนะนาํลูกคา้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทั  

(2) ติดต่อผา่นเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ  

(3)  ติดต่อกลุ่มบริษทัโดยตรงผา่นสาํนกังานใหญ่หรือสาํนกังานสาขา  

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดใ้ห้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ 95 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดย้ึดนโยบาย

ประกอบธุรกิจในลกัษณะประสานประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย และ มุ่งรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทุกราย 

ทาํใหบ้ริษทัสามารถขยายพนัธมิตรธุรกิจเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีการทยอยเพ่ิมจาํนวนสาขาอยา่งต่อเน่ืองจาก 27 สาขา ณ ส้ินปี 

2544 เป็น 90 สาขา ณ ส้ินปี 2556 ครอบคลุม 53 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ 

 

•    แนวโนม้อุตสาหกรรม  

 ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศสามารถสร้างยอดจาํหน่ายสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ โดยมียอดขายรถจกัรยานยนต ์2,125,646 คนัและมียอดจาํหน่ายรถยนต ์1,434,669 คนั ซ่ึงเป็นผลโดยตรง

จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถยนต์คนัแรกและโครงการรับจาํนาํขา้วซ่ึงส่งผล

ต่อเน่ืองไปถึงคร่ึงปีแรก 2556 โดยเฉพาะยอดจาํหน่ายรถยนต ์เน่ืองจากลูกคา้รอรับส่งมอบรถยนตท่ี์จองไวใ้นปีท่ีผ่านมา 

แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 2 เป็นตน้มาเศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตวัต่อเน่ืองจนถึงส้ินปีสาเหตุหลกัมาจากการถดถอยของ

ภาคส่งออก ซ่ึงเป็นปีแรกในรอบหลายๆ ปี ท่ีการส่งออกติดลบ 0.3%  อีกทั้งรัฐบาลประสบปัญหาในการชาํระเงินให้

ชาวนา จากโครงการรับจาํนาํขา้ว ประกอบกบัความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาส  4  ท่ีเร่ิมมีการชุมนุมต่อเน่ืองจน

มาถึงตน้ปี 2557 ทาํให้รัฐบาลตดัสินใจยบุสภา  เพ่ือทาํการเลือกตั้งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557  การชุมนุมของผูไ้ม่เห็น

ดว้ยกบัรัฐบาลไดย้กระดบัในช่วงตน้ปี 2557 โดยการปิดกรุงเทพฯ (Bangkok shutdown) เป็นปัจจยัลบต่อธุรกิจท่องเท่ียว 

ซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตวัเพียง 2.9 % เป็นผลใหต้ลาดรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตมี์ยอดจาํหน่ายลดลง

ทั้ง 2 ตลาด ตลาดรถจกัรยานยนต์มียอดจาํหน่ายท่ี 2,004,000 คนั ลดลง 5.7.% จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนต์มียอด

จาํหน่ายท่ี 1,330,678 คนั ลดลง 7.3% จากปีก่อน ซ่ึงทั้งสองตลาดมียอดขายรายเดือนนอ้ยกวา่ในช่วงเดียวกนั ต่อเน่ือง 8 

เดือนติดต่อกนั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธนัวาคม 
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สถานทีต่ั้งสํานกังานใหญ่และสาขา ณ  31 ธันวาคม 2556 

 

บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

1. สาํนกังานใหญ่  

เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  

เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

      กรุงเทพฯ 10240 

3. สาขากรุงเทพฯ  

       เลขท่ี 100/65 หมู่ท่ี 10 ซอยเพชรเกษม 65                  

       ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค                       

       เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

4. สาขาฉะเชิงเทรา 

346 ถนนศุขประยรู  

ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 

5. สาขาศรีราชา 

เลขท่ี 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวิท              

ตาํบลสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี  20110 

6. สาขาแกลง 

เลขท่ี 204/159-160 ถนนเลาหพนัธ์   

 ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง 

      จงัหวดัระยอง  21110 

7. สาขาจนัทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์  

ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

8.   สาขาชยันาท 

เลขท่ี 215/20-21 หมู่ท่ี 5 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมือง 

 จงัหวดัชยันาท 17000 

9.   สาขาปากช่อง 

      เลขท่ี 438-6,7 ถนนมิตรภาพ  

      ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง  

      จงัหวดันครราชสีมา 30130 

10.  สาขานครราชสีมา 

 เลขท่ี 965,967 ถนนมิตรภาพ 

 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

 จงัหวดันครราชสีมา 30000  

11.  สาขาขอนแก่น 

       เลขท่ี 114/60-64 ถนนมิตรภาพ 

       ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัขอนแก่น 40000 

12.  สาขากาํแพงเพชร  

เลขท่ี 456/1 ถนนเจริญสุข  

ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  

      จงัหวดักาํแพงเพชร 62000 

13.  สาขาลพบุรี 

       เลขท่ี 142 ถนนนารายณ์มหาราช  

       ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัลพบุรี 15000 

14.  สาขาสุราษฎร์ธานี 

       เลขท่ี 97/19 หมู่ท่ี 6 ถนนชนเกษม  

       ตาํบลมะขามเต้ีย  อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

15.  สาขานครปฐม 

       เลขท่ี 312 ถนนเทศา  

       ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมือง    

       จงัหวดันครปฐม 73000 

16.  สาขาบุรีรัมย ์

       เลขท่ี 239/1-2 หมู่ท่ี 8  

       ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง  

       จงัหวดับุรีรัมย ์ 31000 

17.  สาขานครศรีธรรมราช 

       เลขท่ี 186/17-18 ถนนออ้มค่ายวชิราวธุ 

       ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมือง 

       จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

18.  สาขาสุพรรณบุรี 

       เลขท่ี 551 ถนนมาลยัแมน  

       ตาํบลท่าระหดั อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัสุพรรณบุรี 72000 

19. สาขากาญจนบุรี 

        เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต  

        ตาํบลบา้นเหนือ อาํเภอเมือง   

        จงัหวดักาญจนบุรี  71000 

20.  สาขาเพชรบุรี 

        เลขท่ี 94/10-11 หมู่ท่ี 1 ตาํบลตน้มะม่วง      

        อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 76000 

21.  สาขาหวัหิน 

        เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธุ ์

        ตาํบลหวัหิน อาํเภอหวัหิน      

        จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77110 

22.  สาขาชลบุรี 

       เลขท่ี 5/8-9 ถนนวชิรปราการ 

       ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง   

      จงัหวดัชลบุรี 20000 

23. สาขาพทัยา  

       เลขท่ี 23/10-11 หมู ่6  ถนนสุขมุวิท 

       ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง 

       จงัหวดัชลบุรี 20150 

 24.  สาขาบา้นฉาง 

        เลขท่ี 90/70 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพลา  

        อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 

25. สาขาระยอง 

       เลขท่ี 43/5-6  ถนนจนัทอุดม  

       ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมือง 

        จงัหวดัระยอง  21000 

 26.  สาขาตราด 

       เลขท่ี 154/4-5 หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองเสมด็  

       อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 23000 

  27.  สาขาพนมสารคาม 

        เลขท่ี 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเมืองเก่า  

        อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24120 
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28.   สาขากบินทร์บุรี 

        เลขท่ี 582 หมู่ท่ี 8 ตาํบลเมืองเก่า  

        อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25240 

 29.  สาขานครนายก 

        เลขท่ี 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชา้ง 

        อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 

30. สาขาอยธุยา 

       เลขท่ี 15/28-30 ถ.เดชาวธุ(ข)  

       ตาํบลหอรัตนชยั อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

31.  สาขาอ่างทอง 

        เลขท่ี 82/21 ตาํบลยา่นซ่ือ อาํเภอเมือง 

        จงัหวดัอ่างทอง  14000 

 

32. สาขานครสวรรค ์

       เลขท่ี 434/59-60 หมู่ท่ี 10 ถนนหิมพานต ์

       ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมือง 

       จงัหวดันครสวรรค ์ 60000 

33.   สาขาชุมพร 

        เลขท่ี 235/15-16 หมู1่ ถนนชุมพร-ระนอง     

        ตาํบลวงัไผ ่อาํเภอเมือง      

        จงัหวดัชุมพร  86000 

34.  สาขาตรัง 

       เลขท่ี 467,469 ถนนพทัลุง  

       ตาํบลทบัเท่ียง อาํเภอเมือง  

        จงัหวดัตรัง  92000 

35.  สาขาเชียงใหม ่

       เลขท่ี 267/14 ถนนชา้งคลาน 

        ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง  

        จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

36.  สาขาเชียงราย 

       เลขท่ี 70/6-9 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน 

       ตาํบลรอบเมือง อาํเภอเมือง   

       จงัหวดัเชียงราย  57000 

37. สาขาลาํปาง 

       เลขท่ี 342/13 ถนนพหลโยธิน 

       ตาํบลหวัเวียง 

        อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000 

38.  สาขาอุดรธานี 

       เลขท่ี 148/10 หมู่ท่ี 5 ถนนประชารักษา 

       ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมือง  

       จงัหวดัอุดรธานี 41000 

39. สาขาสุโขทยั 

       เลขท่ี 50/12 ถนนบาลเมือง 

        ตาํบลธานี อาํเภอเมือง 

        จงัหวดัสุโขทยั  64000 

40.  สาขาสิงห์บุรี 

       เลขท่ี 729-730 ถนนวิไลจิตต ์

       ตาํบลบางพทุรา อาํเภอเมือง   

       จงัหวดัสิงห์บุรี  16000 

41. สาขาร้อยเอด็ 

       เลขท่ี 38/27 ถนนสนัติสุข ตาํบลในเมือง 

       อาํเภอเมืองร้อยเอด็ 

       จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 

42. สาขาพิษณุโลก 

      เลขท่ี 29/70-71 ถนนธรรมบูชา  

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพิษณุโลก 

      จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

43. สาขานางรอง 

      เลขท่ี 781/26 ถนนโชคชยั-เดชอุดม  

      ตาํบลนางรอง อาํเภอนางรอง 

       จงัหวดับุรีรัมย ์31110 

44.  สาขาศรีมหาโพธิ 

       เลขท่ี 249/2-249/3 หมู่ท่ี 4 ตาํบลศรีมหาโพธิ 

       อาํเภอศรีมหาโพธิ  

       จงัหวดัปราจีนบุรี 25140 

45. สาขามหาสารคาม 

     เลขท่ี 213/1-2 ถนนศรีสวสัด์ิดาํเนิน 

     ตาํบลตลาด อาํเภอเมือง 

     จงัหวดัมหาสารคาม  44000 

46. สาขากาฬสินธุ ์

      เลขท่ี 25/9 ถนนถีนานนท ์

      ตาํบลกาฬสินธุ ์อาํเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

      จงัหวดักาฬสินธุ์ 46000 

47. สาขาลาํนารายณ์ 

      เลขท่ี 13/4-5หมู่ท่ี 1  

      ตาํบลชยันารายณ์ อาํเภอชยับาดาล 

      จงัหวดัลพบุรี 15130 

48. สาขาสระบุรี 

     เลขท่ี 173/25-27 ถนนสุดบรรทดั 

     ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมืองสระบุรี 

     จงัหวดัสระบุรี 18000 

49. สาขาราชบุรี 

      เลขท่ี 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ ์

      ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัราชบุรี 70000 

50. สาขาสะพาน 4 

      เลขท่ี 177/113 ตาํบลมาบยางพร  

      อาํเภอปลวกแดง 

      จงัหวดัระยอง  21140 

51. สาขาระนอง 

      เลขท่ี 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม 

      ตาํบลบางบอน อาํเภอเมืองระนอง 

      จงัหวดัระนอง 85000 

52 สาขาสมุทรสงคราม 

     เลขท่ี 125/39 ซอยบางแกว้ ถนนทางเขา้เมือง 

     ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม  

     จงัหวดัสมุทรสงคราม 75000 

53. สาขาชยัภูมิ 

      เลขท่ี 158-159 หมู่ท่ี 6  ถนนชยัภูมิ-สีคิ้ว 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัชยัภูมิ 36000 

54. สาขาบา้นโป่ง 

      เลขท่ี 19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  

      ตาํบลบา้นโป่ง อาํเภอบา้นโป่ง 

      จงัหวดัราชบุรี 70110 

55. สาขาภูเก็ต 

      เลขท่ี 1/4 , 1/122-4 หมู่ท่ี 3 ถ.เทพกษตัรีย ์

      ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต 

      จงัหวดัภูเก็ต 83000 

56. สาขาอุบลราชธานี 

      เลขท่ี 182 ถนนชวาลานอก 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัอุบลราชธานี 34000 

57. สาขาศรีสะเกษ 

     เลขท่ี 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม 

    ตาํบลเมืองใต ้อาํเภอเมืองศรีสะเกษ 

    จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 
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บริษทั ซี.ว.ีเอ. จํากดั 

1.   สาํนกังานใหญ่   

เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง 

      แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

      กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ   

      เลขท่ี 71 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

      เขตบางกะปิ  จงัหวดักรุงเทพฯ 10240 

3.   สาขาพนมสารคาม 

เลขท่ี 155/41-42 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเมืองเก่า  

อาํเภอพนมสารคาม  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

4.   สาขาชลบุรี 

เลขท่ี 5/9  ถนนวชิรปราการ                       

ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมือง          

จงัหวดัชลบุรี 20000 

5.   สาขาพทัยา 

เลขท่ี 23/10-11 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวิท             

ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง  

จงัหวดัชลบุรี 20150 

6.   สาขาศรีราชา 

เลขท่ี 15/27 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวิท  

ตาํบลสุรศกัด์ิ อาํเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุรี 20110 

7.   สาขาระยอง 

เลขท่ี 43/5-6 ถนนจนัทอุดม ตาํบลท่าประดู่  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000 

8.   สาขาแกลง 

เลขท่ี 204/159-160 ถนนสุขมุวิท 

 ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง  

จงัหวดัระยอง 21110 

9.   สาขาบา้นฉาง 

เลขท่ี 138/3 หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นฉาง  

 อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130 

 

10.  สาขาจนัทบุรี 

เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์  

ตาํบลจนัทนิมิต อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

11.  สาขาตราด 

เลขท่ี 154/4-5 หมู่ท่ี5 ถ.ตราด-แหลมงอบ      

ตาํบลหนองเสมด็ อาํเภอเมือง  

จงัหวดัตราด 23000 

12.  สาขาอยธุยา 

       เลขท่ี 15/28-30 ถ.เดชาวธุ(ข)  

      ตาํบลหอรัตนไชย อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 

13. สาขานครนายก 

       เลขท่ี 75/9-10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชา้ง 

       อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 

14.  สาขาอ่างทอง 

 เลขท่ี 82/21 หมู่ท่ี 1 ตาํบลยา่นซ่ือ  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัอ่างทอง 14000 

15.  สาขากาญจนบุรี 

      เลขท่ี 284/24 ถนนแสงชูโต ตาํบลบา้นเหนือ 

อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี  71000 

58. สาขาทุ่งสง 

      เลขท่ี 480-480/1 หมู่ท่ี 1  

      ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตาํบลชะมาย  

      อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 

59. สาขาเพชรบูรณ์ 

      เลขท่ี 58/34-35 ถนนสนัคูเมือง 

      ตาํบลในมือง อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

      จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 

60. สาขาเดิมบางนางบวช 

      เลขท่ี 158 หมู่ท่ี 4 ตาํบลเขาพระ 

      อาํเภอเดิมบางนางบวช 

      จงัหวดัสุพรรณบุรี 72120 

61. สาขาสระแกว้ 

      เลขท่ี 97/109-110 ถนนสุวรรณศร 

      ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมืองสระแกว้ 

      จงัหวดัสระแกว้ 27000 

62. สาขาเมืองเลย 

      เลขท่ี 22/20-21 ถนนชุมสาย ตาํบลกุดป่อง 

      อาํเภอเมืองเลย 

      จงัหวดัเลย 42000 

63. สาขาพิจิตร 

      เลขท่ี 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองพิจิตร 

      จงัหวดัพิจิตร 66000 

64. สาขาชุมแพ 

      เลขท่ี 229/13 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชุมแพ 

      อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40130 

 

65. สาขาบางปะอิน 

      เลขท่ี 101/6-7 หมู่ท่ี 9 ตาํบลเชียงรากนอ้ย 

      อาํเภอบางปะอิน 

      จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13180 

66. สาขาพิมาย 

      เลขท่ี 550/4 หมู่ท่ี 14 ตาํบลในเมือง 

      อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 30110 

 

67. สาขาอุตรดิตถ ์

      เลขท่ี 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์ 

      ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000 

68. สาขากระบ่ี 

      เลขท่ี 1/31-32 ถนนวชัระ 

      ตาํบลกระบ่ีใหญ่ อาํเภอเมือง 

      จงัหวดักระบ่ี 81000 

69. สาขาสุรินทร์ 

      เลขท่ี 101/4-5 ถนนหลกัเมือง 

      ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัสุรินทร์ 32000 

70. สาขาบึงกาฬ 

      เลขท่ี 75/15 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบึงกาฬ 

      อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ  38000 
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16.  สาขากบินทร์บุรี 

      เลขท่ี 582 หมู่ท่ี 8 ตาํบลเมืองเก่า  

      อาํเภอกบินทร์บุรี  

      จงัหวดัปราจีนบุรี 25240 

17.  สาขาเพชรบุรี 

       เลขท่ี 94/10, 94/11 หมู่ท่ี 1  

ตาํบลตน้มะม่วง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัเพชรบุรี 76000 

18.  สาขาฉะเชิงเทรา  

       เลขท่ี 18/10  ถนนสุขประยรู    

       ตาํบลบางตีนเป็ด อาํเภอเมือง    

       จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000                  

19.  สาขาหวัหิน 

 เลขท่ี 75/16 ถนนชมสินธ ์ 

 ตาํบลหวัหิน  อาํเภอหวัหิน        

        จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

  

                                                              
บริษทั ทีเค เดบ็ท์ เซอร์วสิเซส จํากดั 

1.    สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ปัก ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

      
บริษทั ชยภาค จํากดั 

1.    สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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ภาวะตลาดรถจกัรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทัว่ประเทศ  

 ธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์แปรผนัตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ี ในปี 2552 ตลาดรวมรถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่ายท่ี 1,553,561 คนั ลดลง 10.8% 

เม่ือเทียบกบัปี 2551 เป็นผลมาจากวกิฤติเศรษฐกิจโลกทาํใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวัอยา่งรุนแรง โดยในปี 2553

จนถึงปี 2556 ตลาดรถจกัรยานยนต์มียอดจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน 4 ปีซ้อนเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัต่อเน่ืองจาก

นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ เช่นโครงการรับจาํนาํขา้วจากภาครัฐ โดยในปี 2555 ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตมี์

ยอดจาํหน่ายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ โดยมียอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ 2,125,646 คนัแต่ในปี 2556 ยอดจาํหน่าย

รถจกัรยานยนต ์อยูท่ี่ 2,004,000 คนั ลดลง 5.72.% จากปีก่อนเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตวัต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายไตร

มาส 2 จนถึงส้ินปี อีกทั้งยอดจาํหน่ายรายเดือนนอ้ยกวา่ในช่วงเดียวกนัต่อเน่ือง 8 เดือนติดต่อกนั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนธนัวาคม 

 ยอดจาํหน่ายรถยนต์ในขณะเดียวกันมียอดจาํหน่ายสูงสุดในปี 2548 โดยมียอดจาํหน่าย 703,432 คนั แต่

หลงัจากปี 2548 มียอดจาํหน่ายลดลงต่อเน่ืองจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยตลาดรวมรถยนต์มียอดจาํหน่ายลดลง

ติดต่อกนั 4 ปีซอ้นตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2552 และเร่ิมมียอดจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะนโยบายรถยนตค์นัแรกของภาครัฐในปี 2555 ทาํใหย้อดจาํหน่ายรถยนตมี์ยอดจาํหน่ายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

โดยมียอดจาํหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่ 1,434,669 คนั แต่ในปี 2556 ยอดจาํหน่ายรถยนตอ์ยูท่ี่ 1,330,678 คนั ลดลง 7.25% จากปี

ก่อน อีกทั้งยอดขายรายเดือนนอ้ยกวา่ในช่วงเดียวกนัต่อเน่ือง 8 เดือนติดต่อกนั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 

เป็นผลมาจาก ลูกคา้รอรับส่งมอบรถยนตค์นัแรกท่ีไดจ้องไวใ้นปี 2555 ส่งมอบครบถว้นในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 

 กลุ่มผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตร์ายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2557 ยอดจาํหน่ายลดลงอยูท่ี่ 1,800,000 ถึง 

1,850,000 คนั สาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละ 1,150,000 คนั สาํหรับรถยนต ์

 ปริมาณการจาํหน่ายยานยนต์โดยรวมทัว่ประเทศ                                                                        (หน่วย: คนั)                                                                                  

ประเภทรถ 2556 2555 2554 2553 2552 

รถยนตน์ัง่ 631,223 670,854 360,441 346,644 230,037 

รถยนตเ์ชิงพาณิชย ์ 699,455 763,815 433,640 453,713 318,834 

รวมรถยนต ์ 1,330,678 1,434,669 794,081 800,357 548,871 

% เปล่ียนแปลง -7.3 80.7 -0.8 45.8 -10.8 

รถจกัรยานยนต ์   2,004,000 2,125,646 2,001,244 1,846,005 1,553,561 

% เปล่ียนแปลง -5.7 6.2 8.4 18.8 -10.8 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, กรมการขนส่งทางบก  
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แนวโน้มธุรกจิสินเช่ือเพือ่การเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ในประเทศ 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ได้เ ร่ิมดําเนินการเปิดให้บริการด้านการเงินโดยให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตต์่อเน่ืองเป็นปีท่ี 41 ทางกลุ่มบริษทัเป็นผูน้าํธุรกิจในประเทศอีกทั้งเป็นผูน้าํในเขตกรุงเทพฯติดต่อกนั

มากกวา่ 30 ปีซอ้น โดยหลงัจากกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2546 บริษทัมี

นโยบายท่ีชดัเจนในการขยายธุรกิจไปยงัต่างจงัหวดัซ่ึงมีประชากร59,657,251 คน หรือ 90.87% ของประชากรทั้งประเทศ 

เน่ืองจากเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั ในช่วงปี 2544-2553 (อา้งอิงขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัตลาดทุน) มีการเจริญเติบโตมากกวา่

ในเขตกรุงเทพฯ โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดข้ยายสาขาเพ่ิม 57 สาขา จากเดิม 33 สาขา หรือโดยเปิดสาขาเพ่ิม

เฉล่ียประมาณปีละ 5 ถึง 6 สาขา ทาํให้สามารถให้บริการลูกคา้ต่างจงัหวดัเพ่ิมอีก 40 จงัหวดั รวมเป็น 53 จงัหวดั โดย

ปัจจุบนัสดัส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตต์่างจงัหวดั : กรุงเทพฯ ของบริษทั 65%:35% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วน

ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นต่างจงัหวดั : กรุงเทพฯ ท่ี 80 : 20 บริษทัยงัมีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนธุรกิจในต่างจงัหวดั

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมี้สดัส่วนใกลเ้คียงกบัยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ สาํหรับสัดส่วนเช่าซ้ือกบัเงินสดของตลาด

รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ บริษทัประเมินว่ามีสัดส่วนเช่าซ้ือสูงถึง 80% ในขณะท่ีสัดส่วนเช่าซ้ือในเขตกรุงเทพฯ มี

สัดส่วนประมาณ 50%ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผูใ้ห้บริการรายใหม่ๆเร่ิมทยอยปิดกิจการลงในปี 2550 เพราะการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง 

 ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตวัตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ต่อเน่ืองจนถึงปลายปี ทาํให้ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนต์มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง เป็นผลมาจากรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินในโครงการรับจาํนาํขา้ว อีกทั้งหน้ี

ครัวเรือนของประชาชนสูงถึง 80%ของ GDP ทาํให้ผูใ้ห้บริการสินเช่ือเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือ แต่ทางกลุ่มบริษทั 

สามารถขยายสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ด ้7.8% มากกวา่ 2 เท่าของยอดจาํหน่ายรวมรถจกัรยานยนตท่ี์ลดลง5.7% ใน

ปีน้ี ทั้ งน้ีในปี 2557 บริษทัคาดการณ์ว่า ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ในประเทศจะลดลงเน่ืองจากยอดจาํหน่าย

รถจกัรยานยนตท่ี์คาดวา่จะอยูใ่นช่วง 1,800,000 ถึง 1,850,000 คนั 

 

ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ และสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างการซ้ือด้วยสินเช่ือเช่าซ้ือและเงินสด   

                        หน่วย : คน 

ประชากรในประเทศไทย 2556 (6) % 2555 2554 2553 2552 

กรุงเทพมาหานคร 5,994,446 9.13 5,673,560 5,674,843 5,701,394 5,702,595 

ภาคเหนือ 12,271,890 18.69 12,145,434 12,123,892 12,127,986 12,108,281 

ภาคกลาง 14,966,825 22.80 15,236,968 15,081,494 14,948,927 14,777,227 

ภาคอสีาน 22,224,301 33.85 21,354,620 21,245,302 21,233,743 21,157,777 

ภาคใต้ 10,194,235 15.53 10,046,113 9,950,502 9,866,217 9,779,182 

รวมท้ังประเทศ 65,694,697 100.00 64,456,695 64,076,033 63,878,267 63,525,062 

 ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, สาํนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง 
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(หน่วย: คัน) 2556 (11) 2555 2554 2553 2552 

ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ท่ัวประเทศ 1,912,014 2,125,646 2,001,244 1,846,005 1,553,561 

-ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

-ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นต่างจงัหวดั 

424,782 

 

1,487,232 

449,643 

 

1,676,003 

378,645 

 

1,622,599 

379,565 

 

1,466,440 

328,749 

 

1,224,812 

-ร้อยละยอดจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

-ร้อยละยอดจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ใน

ต่างจังหวดั 

22.22 

 

77.78 

 

21.15 

 

78.85 

 

18.92 

 

81.08 

 

19.76 

 

80.24 

 

21.16 

 

78.84 

 

ปริมาณการซ้ือดว้ยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

 

116,841* 

 

187,376 

 

203,984 

 

199,983 

 

ร้อยละการซ้ือด้วยสินเช่ือ  51.0* 49.49 53.74 60.83 

ปริมาณการซ้ือดว้ยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

 

110,120* 

 

191,269 

 

175,581 

 

128,766 

 

ร้อยละการซ้ือด้วยเงินสด  49.0* 50.51 46.26 39.17 

ท่ีมา : ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์, กรมการขนส่งทางบก 

 หมายเหตุ : * ขอ้มูลปริมาณการซ้ือสินคา้ดว้ยสินเช่ือและการซ้ือดว้ยเงินสด มีขอ้มูลส้ินสุด ถึงเดือน มิถุนายน 2555 เท่านั้น เน่ืองจากทาง

กรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจง้รายละเอียดของขอ้มูลได ้

2.3 การจดัหาบริการ 

     2.3.1  แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

     แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                     1. เงินท่ีไดรั้บจากการชาํระค่างวด เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัโดยกลุ่มบริษทัจะนาํเงินท่ีไดรั้บ

จากการชาํระค่างวดของลูกคา้ในส่วนท่ีเหลือจากการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ ไปเป็นเงินทุนในการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ 

      2. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบันการเงิน ซ่ึงอยู่ในรูปของเงินกู้ยืมหมุนเวียนจาก  

ธนาคารพาณิชยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

                      3. เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ซ่ึงจาํหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั อายหุุน้กู ้3 -5 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายุ

การใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือโดยเฉล่ียแก่ลูกคา้ใหม่ 

                      4. เงินกูย้มืระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากธนาคารพาณิชย ์ 

                      5. ส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และกาํไรสะสม สาํหรับนโยบายการ

จดัหาเงินทุนในอนาคต กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การใชเ้งิน โดย

คาํนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชาํระคืนและอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   
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2.3.2  การให้กู้ยมื 

1) นโยบายการให้กู้ยมื 

กลุ่มบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระคืนหน้ีของลูกคา้ โดยไดก้าํหนดคุณสมบติั เบ้ืองตน้ของ

ผูข้อสินเช่ือวา่ตอ้งมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการชาํระค่างวด มีอาชีพการงานท่ีมัน่คงและท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งอยูใ่นพ้ืนท่ี

ท่ีให้บริการได ้ โดยลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทั คือ บุคคลธรรมดารายยอ่ยทัว่ไป ซ่ึงมีรายไดเ้พียงพอตามเกณฑ์

มาตรฐานของกลุ่มบริษทั 

2) ธุรกจิให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ 

ขั้นตอนการพจิารณาสินเช่ือเบือ้งต้น 

หลงัจากท่ีผูข้อสินเช่ือไดแ้สดงความประสงค์ในการเช่าซ้ือต่อเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะพิจารณา

ความเหมาะสมของผูข้อสินเช่ือ โดยพิจารณาจากความมัน่คงของรายได ้อาชีพ หลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และคุณสมบติัของผู ้

ค ํ้าประกนั ในกรณีของรถยนตซ่ึ์งเกือบทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ใหม่ สาํหรับรถจกัรยานยนตซ่ึ์งทั้งหมดเป็นรถใหม่กลุ่ม

บริษทัจะเป็นผูก้าํหนดเง่ือนไขการรับเช่าซ้ือ ต่อจากนั้น เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะตกลงเง่ือนไขการ ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือไดแ้ก่ ยอด

จดัหรือเงินดาวน์ ค่างวด  ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ. และค่าประกนัภยัก่อนลงนามทาํสัญญาเช่าซ้ือเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะแจง้

รายละเอียดผูข้อสินเช่ือเบ้ืองตน้ไปยงัสาํนกังานเพ่ือให้ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือดาํเนินการตรวจสอบประวติัของผูข้อสินเช่ือ

จากระบบฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทัวา่บุคคลดงักล่าวอยูใ่นบญัชีรายช่ือตอ้งห้าม (Black List) ของทางกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

สาํหรับรถยนต ์มีการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลของ National Credit Bureau (NCB) เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบปกติของทาง

บริษทั รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพนัอ่ืนท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา หรืออยูร่ะหวา่งการผ่อนชาํระกบักลุ่มบริษทั (ทั้งน้ี

บญัชีรายช่ือดงักล่าวเป็นรายช่ือท่ีกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนเอง โดยรวบรวมประวติัการชาํระเงินค่างวดของผูท่ี้เคยขอสินเช่ือ

เช่าซ้ือจากกลุ่มบริษทั รายช่ือตอ้งหา้ม คือ รายช่ือลูกคา้ท่ีมีปัญหาในการชาํระเงินในอดีต) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการพจิารณาสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบประวติัผูข้อสินเช่ือ หากผูข้อสินเช่ือมีประวติัดีหรือไม่มีรายช่ืออยูใ่น Black 

List ของฐานขอ้มูลกลุ่มบริษทั เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือจะให้ผูข้อสินเช่ือกรอกขอ้มูลในคาํขอสินเช่ือพร้อมยื่นเอกสาร

ประกอบการขอสินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ย สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาใบเสร็จเงินเดือน และ

เอกสารของผูค้ ํ้าประกนั โดยผูข้อสินเช่ือจาํเป็นตอ้งแสดงเอกสารตวัจริงแก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ และตกลงรายละเอียดการเช่า

ซ้ือ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะจดัทาํ Credit Scoring เพ่ือประเมินฐานะของลูกคา้และ ผูค้ ํ้าประกนัก่อนส่งขอ้มูลและเอกสาร

ทุกฉบบัให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล

ทั้งหมดในฐานขอ้มูลลูกคา้ของกลุ่มบริษทัก่อนพิจารณาสินเช่ือในขั้นต่อไป อยา่งไรก็ตามหากลูกคา้มีรายช่ืออยูใ่น Black 

List หรือไม่ผา่นมาตรฐาน Credit Scoring กลุ่มบริษทัจะปฏิเสธการให้สินเช่ือและแจง้ผลให้แก่เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือเพ่ือแจง้

ต่อไปยงัลูกคา้  

 ขั้นตอนการอนุมตัสิินเช่ือ 

ภายหลงัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล หากขอ้มูลและหลกัฐาน

ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การอนุมติัสินเช่ือของกลุ่มบริษทั ฝ่ายสินเช่ือจะดาํเนินการอนุมติัคาํขอสินเช่ือเช่าซ้ือ
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ดังกล่าวและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบโดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการให้สินเช่ือเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนตไ์ดภ้ายใน 3 วนั กลุ่มบริษทัจะใชเ้วลาในการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตภ์ายใน 7 วนั และ

กาํหนดผูมี้อาํนาจอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี  

 

 (หน่วย: บาท) 

ผูมี้อาํนาจอนุมติั 

วงเงินสินเช่ือ 

รถจกัรยานยนต ์ รถยนตเ์ก่า 

(รถมือสอง) 

รถยนตใ์หม่ สินเช่ืออ่ืนๆ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 100,000 550,000 1,500,000 30,000 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ < 150,000 < 850,000 < 2,000,000 < 50,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ < 1,200,000 < 1,200,000 < 5,000,000 < 2,500,000 

กรรมการผูจ้ดัการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000 

คณะกรรมการบริหารบริษทั > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิงานภายหลงัผ่านอนุมตัสิินเช่ือ 

หลงัจากคาํขอสินเช่ือไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อย ผูจ้าํหน่ายจะเป็นผูด้าํเนินการโอนกรรมสิทธ์ทรัพยสิ์นให้แก่

กลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะจดัให้มีการประกนัภยัทรัพยสิ์นทนัทีท่ีลูกคา้ไดรั้บทรัพยสิ์นไปจากผูจ้าํหน่าย โดยกลุ่ม

บริษทัเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีขอ้มูลและหลกัฐานของลูกคา้จะอยูใ่นฐานขอ้มูลของกลุ่มบริษทั ซ่ึงฝ่ายปฏิบติัการจะ

ติดตามดูแลลูกคา้ต่อไป  

• การให้บริการอื่นนอกจากบริการสินเช่ือเช่าซ้ือ  

นอกเหนือจากการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ กลุ่มบริษทัยงัใหบ้ริการการทาํประกนัภยับริการต่ออายกุรมธรรมแ์ละ

การดูแลบริการลูกคา้ในเร่ืองงานทะเบียนตลอดระยะเวลาท่ียงัมีการผ่อนชาํระกบักลุ่มบริษทั โดยฝ่ายปฏิบติัการจะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอาํนวยความสะดวกในบริการดงักล่าว 

• การจดัเกบ็หนี ้

ฝ่ายปฏิบติัการจะรับผิดชอบดูแลลูกคา้ในส่วนของการรับชาํระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซ้ือ โดยส่งเอกสารใบ

แจง้การชาํระเงิน (Statement) ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกเดือน ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถผ่อนชาํระค่างวดไดห้ลายวิธีเช่น การชาํระค่างวด

โดยเงินสดผ่านธนาคาร ชาํระโดยเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ หรือธนาณัติ หรือชาํระค่างวดผ่านเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีของกลุ่ม

บริษทัซ่ึงไปรับค่างวด หรือชาํระค่างวดผ่านสาํนักงานใหญ่และสาํนกังานสาขา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมช่อง

ทางการชาํระค่างวดผ่าน Counter Service (ร้านสะดวกซ้ือ) ทัว่ไปเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกคา้ โดยปกติกลุ่มบริษทั

จะดาํเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใหแ้ก่ลูกคา้หลงัการชาํระค่างวดครบถว้นตามสญัญาเช่าซ้ือ  

• การบริหารหนี้และการยดึทรัพย์สิน 

ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูติ้ดตามดูแลการชาํระเงินค่างวดของลูกคา้ โดยการชาํระค่างวดจะเป็นตามรายละเอียด

เร่ือง “การจดัเก็บหน้ี” ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ หากเกิดการคา้งชาํระค่างวด กลุ่มบริษทัจะมีมาตรการควบคุมสินเช่ือดงัน้ี 

                 1. หลงัจากการผา่นการอนุมติัสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีจะดาํเนินการสอบทานท่ีอยูแ่ละการติดต่อลูกคา้ เช่น 

ท่ีพกัอาศยั ท่ีทาํงาน และเบอร์โทรศพัท ์
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        2. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งชาํระไม่เกิน 3 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะติดต่อเพ่ือแจง้เตือนการชาํระค่างวดและตรวจสอบ

การใหบ้ริการของทางกลุ่มบริษทัแก่ลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์  

        3. ในกรณีท่ีลูกคา้คา้งชาํระมากกวา่ 3 งวด แต่นอ้ยกวา่ 6 งวด ฝ่ายปฏิบติัการจะส่งเจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีของ

กลุ่มบริษทัเพ่ือติดตามและตรวจสอบทรัพยสิ์น กรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระค่างวดหรือส่งมอบทรัพยสิ์นได ้กลุ่มบริษทั

จะดาํเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสญัญาตามท่ีกฎหมายกาํหนดไปยงัลูกคา้ 

        4. เจา้หนา้ท่ีบริหารหน้ีพิเศษของกลุ่มบริษทัจะดาํเนินการยดึทรัพยสิ์นจากลูกคา้และ/หรือดาํเนินคดีทนัที กรณี

ท่ีสามารถยึดทรัพยสิ์นมาได ้ เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพยสิ์นนั้นๆ 

เพ่ือดาํเนินการจาํหน่าย ในกรณีท่ีจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียดึมาไดแ้ต่ไดเ้งินมาไม่เพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีคงเหลือ กลุ่มบริษทัจะ

ดาํเนินการดา้นกฎหมายกบัลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนัต่อไป  

              ในการดาํเนินการควบคุมสินเช่ือในขั้นตอนดงักล่าว หากเป็นกรณีท่ีมีความเสียหายท่ีชดัเจนและเป็นเร่ือง

เร่งด่วน กลุ่มบริษทัอาจจะดาํเนินการหลายๆ มาตรการพร้อมกนั ทั้งน้ีบริษทัจะเร่ิมคิดเบ้ียปรับทนัทีท่ีผิดนดัชาํระงวดท่ี 1 

โดยอตัราเบ้ียปรับเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) กาํหนดหรือเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย 

MRR ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บวกดว้ยร้อยละ 10 ต่อปี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัเป็นดอกเบ้ียรับจากการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงถูกกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย

ไวค้งท่ีตลอดอายสุัญญา ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงไดค้งสดัส่วนการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีระยะเวลา 3-4 ปี 

และออกหุน้กูร้ะยะเวลา 3-5 ปีไวใ้นระดบัสูง ทาํใหบ้ริษทัสามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ณ 31 

ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีรวม 2,400 ลา้นบาท (ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 

1,600 ลา้นบาท) หุน้กูร้วม 2,220 ลา้นบาท (ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 500 ลา้นบาท)ทาํใหเ้งินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระเกิน 1 ปี มีสดัส่วน 43.2 % ของยอดเงินกูร้วมและสดัส่วนเงินกูด้อกเบ้ียคงท่ีระยะยาว (รวมท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี) ท่ี 79% บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์รจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั ท่ีระดบั A- (แนวโนม้คงท่ี) ทาํ

ให้ทั้งสถาบนัการเงินและผูล้งทุนเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทางบริษทั เป็นผลให้

บริษทัไดรั้บเง่ือนไขท่ีดีข้ึนตามลาํดบั  

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

ความเส่ียงดา้นการตลาดและการแข่งขนั 

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขนัท่ีคู่แข่งรายใหม่สามารถเขา้มาใน

อุตสาหกรรมได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกลุ่มบริษทัมีประสบการณ์อยู่ใน

อุตสาหกรรมน้ีมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 40 ปี ทาํให้มีระบบฐานขอ้มูลลูกคา้เช่าซ้ือขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถพิจารณาสินเช่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การให้บริการลูกคา้ท่ีรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ดว้ยเครือข่ายของคู่คา้และเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือกระจายกวา่ 315 แห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

รวมถึงมีเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือกระจายกวา่ 716 แห่ง ในต่างจงัหวดั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีความ

ไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายอ่ืน  

-  สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

สําหรับธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์นั้ น ผู ้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่       

ผูป้ระกอบการในรูปบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทุนของบริษทัแม่ของค่ายรถยนต ์หรือบริษทัขา้มชาติซ่ึงมีความ   ไดเ้ปรียบ

จากตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ไดแ้ข่งขนัในดา้นราคาอยา่งรุนแรงเพ่ือให้ไดม้า    ซ่ึงส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียทรงตวัอยูใ่นระดบั   ค่อนขา้งตํ่า แต่ในปีท่ีผ่าน

มามีผูป้ระกอบการหลายรายประสบปัญหาจากลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจึ้งชะลอการให้สินเช่ือรถยนต์ใหม่จึงเป็น

โอกาสของกลุ่มบริษทัฯในการท่ีจะคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณภาพจึงหันมาให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่โดยแนวโน้มมีการ

แข่งขนัท่ีไม่รุนแรงจนเกินไป  
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 ความเส่ียงต่อผลการดาํเนินงานอนัเกดิจากสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 

ในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตส์ามารถทาํได้

ตามศกัยภาพของบริษทัโดยไม่มีขอ้จาํกดัจากหน่วยงานใดๆ ดงันั้นผูป้ระกอบการทุกรายมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หากขาดความระมดัระวงัในการใหสิ้นเช่ือ และขาดระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี 

อยา่งไรก็ตามจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัคุณภาพของสินเช่ือและหลกัประกนั กลุ่มบริษทัจึงไดก้าํหนด

มาตรการสาํคญัในการประกอบธุรกิจ อาทิ กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัสินเช่ือท่ีชดัเจน กาํหนดให้มีมาตรฐานการ

พิจารณาอนุมติัสินเช่ืออยา่งเขม้งวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกาํหนดวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของลูกหน้ีและ

หลกัประกนัแต่ละราย ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การตั้งสาํรองเป็นค่าเผื่อสาํหรับความเส่ียงในอนาคต เป็นจาํนวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกบัธุรกิจมาโดยตลอด 

 ความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินทีย่ดึมาได้ 

รถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ท่ีกลุ่มบริษทัยึดคืนมาจะถูกนาํมาจาํหน่าย ซ่ึงโดยทัว่ไปหากลูกคา้ชาํระค่างวด

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 งวดจะสามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นท่ียดึมาได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการ

ขาดทุนเกิดข้ึน ส่วนต่างจากการขาดทุนดงักล่าว ยงัสามารถติดตามทวงถามจากผูใ้ชบ้ริการเช่าซ้ือและผูค้ ํ้ าประกนัได ้ซ่ึง

จะสามารถชดเชยความเสียหายดงักล่าวลงได ้อน่ึงจาํนวนผลขาดทุนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จาํนวน

ปี และความตอ้งการในทอ้งตลาดท่ีมีต่อสินคา้นั้นๆ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการวา่จา้งปรับสภาพรถจกัรยานยนตข์องบริษทั

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สินคา้ก่อนนาํออกจาํหน่าย ทาํใหส้ามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุนในการขายสินทรัพยท่ี์ยึด

มาไดอี้กทางหน่ึง  

 ความเส่ียงจากการพึง่พาอาศัยผู้เช่ียวชาญ 

จากการท่ีบริษทัใชร้ะบบการอนุมติัท่ีมีมาตรฐาน ประกอบกบัคู่มือการปฏิบติังาน รวมทั้งการใชร้ะบบการให้

คะแนนสินเช่ือ สําหรับการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ พนักงานสินเช่ือสามารถปฏิบติังานอย่างมีมาตรฐาน และบริษทั

สามารถลดการพ่ึงพาผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ได ้ อยา่งไรก็ดี บริษทัมีการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจต่อพนกังาน ประกอบกบัการ

อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานต่อไป 

 ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ 

ปัจจุบนัธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือถูกกาํกบัโดยสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค       (สคบ.) 

ซ่ึงกาํกบัดูแลสัญญาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค เช่น กาํหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และ

อตัราเบ้ียปรับการผิดนดัจ่ายชาํระในอตัราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย+10% โดยมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขา้มากาํกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือ

ควบคุมใหก้ารดาํเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ืออยา่งไรก็ตาม

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีทาง ธปท. ใชก้าํกบัสถาบนัการเงิน เช่น เกณฑก์ารตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ นโยบายการรับรู้และหยดุรับรู้รายได ้ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่การเขา้มากาํกบัดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภทเช่าซ้ือมากข้ึนจะเป็นการกดดันต่อ      

ผูป้ระกอบการรายเล็กๆ ท่ียงัไม่มีระบบการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างกําแพงป้องกันมิให้มี       

ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในธุรกิจประเภทน้ีไดง่้ายเหมือนเช่นในอดีต 

 

 ความเส่ียงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเช่ือเช่าซือ้กบัแหล่งเงนิทุน 

เน่ืองจากระยะเวลาผ่อนชาํระของสินเช่ือเช่าซ้ือมอเตอร์ไซคอ์ยูร่ะหวา่ง 24 ถึง 30 เดือน และสินเช่ือรถยนตอ์ยู่

ระหวา่ง 48 ถึง 60 เดือน หากกูเ้งินระยะสั้นจาํนวนมาก อาจพิจารณาไดว้า่เป็นความเส่ียงหากถูกสถาบนัการเงินเรียกเงิน

กูย้มืระยะสั้นดงักล่าวคืนทนัที ถึงแมว้า่กลุ่มบริษทัมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งและเป็นลูกคา้ชั้นดีของสถาบนัการเงินกวา่ 

14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาดา้นการเงินหรือการผิดนดัชาํระหน้ี แมก้ระทัง่ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีสถาบนัการเงิน

จาํนวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษทัก็มิไดถู้กเรียกเงินกูย้ืมคืนแต่อยา่งใด  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการจ่ายชาํระ

คืนเงินกู ้บริษทัจึงไดเ้พ่ิมเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือลดความเส่ียงในดา้นทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ซ่ึง ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมียอดเงินกู้

ระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ีกบัสถาบนัการเงินจาํนวน 2,400 ลา้นบาท  และหุ้นกูจ้าํนวน 2,220 ลา้นบาท ทาํให้เงินกูย้ืม

ระยะยาวอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีสดัส่วน 43.2% ของยอดเงินกูร้วมและสดัส่วนเงินกูด้อกเบ้ียคงท่ีระยะยาว (รวมท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี) ท่ี 79% ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถจาํกดัความเส่ียงในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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         4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2556 

 บริษัท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)  

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั / 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ท่ีดิน เจา้ของ 7.8 7.8  

อาคาร  เจา้ของ 1.5 2.2  

ยานพาหนะ เจา้ของ 38.4 34.5 - 

ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 7.0 4.5 - 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 23.3 15.4 - 

ระบบสาธารณูปโภค เจา้ของ 8.4 7.3 - 

ค่าบูรณะท่ีทาํการ เจา้ของ 29.8 26.9 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของ 32.1 13.9 - 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ 1.2 0.5 - 

เคร่ืองมือช่าง เจา้ของ 0.4 0.5 - 

สิทธิการเช่า     

สาํนกังานสาขานครราชสีมา 

เลขท่ี 189,191 ถนนมิตรภาพ     
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 

นครราชสีมา 30000 

สัญญาเช่า 5 ปี 
       1 ต.ค.50–30 กย. 55 

1พ.ค.51-30 กย.55 

ค่าเช่า 1,000 บาท/เดือน 

- - 

 

 

- 

สาํนกังานสาขาเชียงราย 
เลขท่ี 70/6-9 ถนนพหลโยธิน 
ตาํบลรอบเวยีง อาํเภอเมือง 
เชียงราย  

สัญญาเช่า 5  ปี 
1 พ.ย.52–31 ต.ค. 57 

ค่าเช่า 20,000 บาท/เดือน 

0.03 0.07 - 

 

สาํนกังานสาขาเชียงใหม่ 
เลขท่ี 267/14-15 ถนนชา้งคลาน 
ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง
เชียงใหม่  

สัญญาเช่า 3 ปี 
       2 ก.พ.54–1 ก.พ 57 

ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน 

0.05 0.2 - 

 

สาํนกังานสาขาจนัทบุรี 
เลขท่ี 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ 
ตาํบลจนัทนิมิตร อาํเภอเมือง 
จนัทบุรี 

สัญญาเช่า 5 ปี 
       1 มีค.56–28 ก.พ 61 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

0.3 0.02 - 

สาํนกังานสาขาระยอง 

เลขท่ี 43/5-6 ถนนจนัทอุดม  

ตาํบลท่าประดู่  อาํเภอเมือง 

ระยอง 

สัญญาเช่า 10 ปี 
        3 พ.ค.53–3 พ.ค.63 

ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน 

0.8 0.9 - 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั / 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

งานระหวา่งก่อสร้าง อาคารเช่า 7.4 

 

16.7 

 

 

 
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช ้

ในการดาํเนินงาน 

เจา้ของ 5.7 5.7 ท่ีดิน 3.2 ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี
และจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาคาร 2.5 
ลา้นบาท ท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 บริษัท ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี  (ล้านบาท) ภาระผูกพนั /  

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

ท่ีดิน เจา้ของ 17.6 4.8 - 

อาคาร  เจา้ของ 8.2 0.6 - 

ยานพาหนะ เจา้ของ - 0.02 - 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.08 0.08 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของ - 0.01 - 

ค่าบูรณะท่ีทาํการ เจา้ของ 0.18 0.19 - 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เจา้ของ - - - 

ระบบคอมพิวเตอร์ เจา้ของ 0.05 0.07 - 

สาํนกังานสาขากาญจนบุรี 

เลขท่ี 149/3 ถนนอู่ทอง ตาํบลบา้น

เหนือ อาํเภอเมือง      กาญจนบุรี 

71000 

ทาํสัญญาเช่า 11 ปี   

ม.ค.2545- 

ธ.ค.2555 

ค่าเช่า 500 บาท/เดือน 

- 0.00012 - 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช ้

ในการดาํเนินงาน 

เจา้ของ 8.6 29.4 ท่ีดิน 8.6 ลา้นบาทท่ีจงัหวดั

เชียงราย และลาํปาง 

 

 บริษัท ชยภาค จาํกดั 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพนั 

 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

เคร่ืองใชส้าํนกังานตกแต่ง เจา้ของ 0.012 0.00002 - 

ยานพาหนะ เจา้ของ 5.9 7.9 - 

ระบบสาธารณูปโภค เจา้ของ - - - 
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4.2 ลูกหนีก้ารค้า 

4.2.1 ลูกหนีเ้ช่าซื้อของกลุ่มบริษทัแบ่งแยกตามประเภทสินทรัพย์ 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2554 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 

รถจกัรยานยนต ์ 279,012 12,837.8 266,846 11,974.0 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (3,807.7)  (3,654.8) 

หกัภาษีมลูค่าเพ่ิมรอตดั  (813.3)  (761.2) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (508.9)  (407.2) 

สุทธิ  7,707.9  7,150.8 

รถยนต ์ 5,098 1,635.1 5,299 1,808.5 

หกัดอกผลเช่าซ้ือรอตดั  (123.1)  (140.7) 

หกัภาษีมลูค่าเพ่ิมรอตดั  (105.3)  (116.6) 

หกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (55.8)  (54.2) 

สุทธิ  1,350.9  1,497.0 

รวม 284,110 9,058.8 272,145 8,647.8 

4.2.2 ลูกหนีอ้ืน่ของกลุ่มบริษัท 

 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย      ล้านบาท 

ลูกหน้ีเคาเตอร์เซอร์วสิ 1 74.6 1 64.1 

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 483 9.0 524 10.3 

รวม 484 83.6 525 74.4 

 

4.2.3 กลุ่มลูกค้าทีม่สัีดส่วนเงนิให้กู้ยมืคงค้าง มากกว่าร้อยละ 10 ณ วนัส้ินงวด 

-  ไม่มี - 

4.2.4 นโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ในปี 2555 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงัน้ี 

 

 รถจกัรยานยนต์ 

 รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีเ้ช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ 

ยอดลูกหนีเ้ช่าซื้อคงเหลอืสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – คา้งชาํระ 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ > 6 เดือน 

1.0  

20.0  

50.0  

100.0  

 * ยอดลูกหนีเ้ช่าซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซื้อรถจกัรยานยนต์                                                       (หน่วย: ล้านบาท) 

 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีเ้ช่าซ้ือคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด-คา้งชาํระ1 เดือน 6,661.7 66.6 6,296.4 63.0 

คา้งชาํระ 2- 3 เดือน 1,224.0 244.8 1,024.2 204.8 

คา้งชาํระ 4- 6 เดือน 267.3 133.7 196.0 98.0 

คา้งชาํระ > 6 เดือน 63.8 63.8 41.3 41.3 

รวม 8,216.8 508.9 7,557.9 407.1 

* คาํนวณจากยอดหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยไม่หักหลกัประกัน 

 รถยนต์    

  รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีเ้ช่าซื้อรถยนต์  

ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือคงเหลือสุทธิ* อตัราการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 

คา้งชาํระ >12 เดือน 

                                          1.0 

                                          2.0 

                                         20.0 

                        50.0 

                                       100.0 

*ยอดคงเหลือหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดบัญชี   ภาษีมูลค่าเพ่ิม และหลกัประกัน 
 

  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ช่าซื้อรถยนต์                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2556  ปี 2555 

 ลูกหนีเ้ช่าซื้อคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนีเ้ช่าซื้อคงเหลอืสุทธิ* ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด – 1 เดือน 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 

คา้งชาํระ > 12เดือน 

1,242.4 

73.8 

25.6 

17.2 

47.7 

2.5 

0.3 

1.0 

4.3 

47.7 

1,392.3 

67.4 

29.0 

16.6 

45.8 

2.8 

0.3 

1.2 

4.1 

45.8 

รวม 1,406.7 55.8 1,551.1 54.2 

* คาํนวณจากยอดหลงัหักดอกผลเช่าซ้ือรอตัดและภาษีมูลค่าเพ่ิมและหลกัประกัน 

สาํหรับการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้อ่ืน   กลุ่มบริษทัจะพิจารณาอตัราท่ีตั้ง ดงัน้ี 

   รายละเอยีดการตั้งสํารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญสําหรับลูกหนีก้ารค้าอืน่ 

ยอดลูกหนีก้ารค้าอืน่ อตัราการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งชาํระ (< 1 ปี) 

ลูกหน้ีคา้งชาํระ > 1 ปี 

0 

100 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 26 

4.2.5 นโยบายการรับรู้รายได้และนโยบายการระงบัการรับรู้รายได้ 

ก่อนปี 2551 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือโดยใชว้ิธีผลรวมจาํนวนตวัเลข (Sum of 

the Digits) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการรับรู้รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือเป็นวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับสญัญาเช่าซ้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่เร่ิมตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

เร่ืองสญัญาเช่า และบนัทึกรายไดจ้ากการผอ่นชาํระแต่ละงวดตามเกณฑค์งคา้ง  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการระงบัการรับรู้รายไดส้าํหรับส่วนท่ีเกิดจากลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีมียอดคา้งชาํระเกินกวา่    

3 งวดติดต่อกนัทั้งรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

หากลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนัท่ีหยดุรับรู้รายไดไ้ปแลว้กลบัมาชาํระเงินตามปกติกลุ่มบริษทั

จะรับรู้ดอกผลเช่าซ้ือเป็นรายไดต้ามเกณฑเ์งินสด 

 

4.2.6 นโยบายการตดัหนีสู้ญ  

ลูกหนีเ้ช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตโ์ดยหากลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดข้ึนไป 

กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการบอกเลิกสญัญาและยดึทรัพยสิ์นกลบัมา แต่หากมีการติดตามหน้ีสิน แลว้พบวา่ไม่สามารถบงัคบัใหมี้

การชาํระหน้ีหรือส่งคืนทรัพยสิ์นนั้นได ้บริษทัจึงจะพิจารณาในการตดัเป็นหน้ีสูญ ในทิศทางเดียวกบัการตั้งสาํรองหน้ีสูญ

ของบริษทั ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการสอบทานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํเสนอให้ผูบ้ริหารอนุมติัให้ดาํเนินการตดัเป็นหน้ี

สูญตามระเบียบของบริษทั  

ลูกหนีเ้ช่าซื้อรถยนต์ 

ในส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนต ์หากลูกหน้ีรถยนตค์า้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 3 งวด ข้ึนไป กลุ่มบริษทัจะดาํเนินการ

บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสิ์นกลบัมาเช่นกนั อยา่งไรก็ตามหากลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดมากกว่า 6 งวด กลุ่มบริษทัจะ

ดาํเนินการเร่งรัดและพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด เวน้แต่พิจารณาแลว้เห็นวา่มูลหน้ีคงเหลือดงักล่าวไม่คุม้กบั

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงทาํการตดัหน้ีสูญตามกฎหมาย 

4.3  สินทรัพย์รอการขาย 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือตามบญัชีสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ดงัน้ี 

ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี ร้อยละ  30                                   

ยอดคา้งเกินหน่ึงปี ร้อยละ 100                              
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     จาํนวนรถยดึคงเหลอืเปรียบเทยีบกบัลูกหนีเ้ช่าซื้อคงเหลอืของกลุ่มบริษัท  

 
ปี 

จาํนวนรถยดึ (คนั) 
 

(1) 

จาํนวนลูกหนีเ้ช่าซื้อคงเหลอื      
ทั้งหมด(จาํนวนสัญญา/คนั) 

(2) 

ร้อยละ 
 

(3) = (1)/(2) 

รถจกัรยานยนต์    

31 ธนัวาคม 2554 11,293 242,177 4.7 

31 ธนัวาคม 2555 7,498 266,846 2.8 

31 ธนัวาคม 2556 12,162 276,890 4.4 

รถยนต์    

31 ธนัวาคม 2553 5 4,966 0.1 

31 ธนัวาคม 2555 1 5,299 0.02 

31 ธนัวาคม 2556 1 5,081 0.02 

 

4.4 เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี                                                                                

  (หน่วย: ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2556 

บริษัท ธุรกจิ 
ทุนทีอ่อกและ

เรียกชําระแล้ว 

ร้อยละ 

การลงทุน 

มูลค่าเงนิ

ลงทุน 

1.  บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ใหบ้ริการติดตามหน้ี 

50.0 99.99 49.9 

2. บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 40.0 99.99 44.0 

3. บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั ใหบ้ริการติดตามหน้ีและติดตาม

ยดึรถ 

223.4 99.99 189.2 

รวม    283.2 

 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษทัยอ่ยทั้งสามบริษทั โดยแต่ละบริษทัยอ่ยจะมีคณะกรรมการร่วม

กาํหนดนโยบายและกลยทุธ์กบับริษทัเพ่ือให้ผูบ้ริหารในแต่ละบริษทัยอ่ยนาํไปปฏิบติั  ทั้งน้ีนโยบายหลกัของบริษทัย่อย    

ทั้งสามแห่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

-ไม่มี-   
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอืน่ 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ข้อมูลบริษัท 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 69   ถนนรามคาํแหง     

                      แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

 Website :  www.tk.co.th 

ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

เลขทะเบียนบริษทั : ทะเบียนเลขท่ี 0107546000130  

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ 

 

ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง  

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละบริการจดัเก็บหน้ี 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทีเค เดบ็ท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 320 หอ้ง 9 เอ อาคารตั้งฮัว่ปัก 

   ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339 

ประเภทธุรกิจ : บริการจดัเก็บหน้ี 

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน  8,935,000 หุน้ 
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ช่ือบริษทั : บริษทั ชยภาค จาํกดั  

สถานท่ีตั้ง : สาํนกังานใหญ่  เลขท่ี 71 ถนนรามคาํแหง   

  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศพัท ์ 0-2310-7000   โทรสาร  0-2318-3339  

ประเภทธุรกิจ : เช่าซ้ือรถยนต ์

จาํนวนและชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด : หุน้สามญัจาํนวน 40,000 หุน้ 

 

ข้อมูลอ้างองิ 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)จาํกดั 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110    

  โทรศพัท ์ 0-2359-1200-1   โทรสาร  0-2359-1259-63 

 

ผูส้อบบญัชี  : บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

  นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ 

  นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803  

  นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425  

สถานท่ีตั้ง         : 705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)  

  เลขท่ี 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์ 0-2630-7500   โทรสาร  0-2630-7506 

                                                       

 

6.2 ข้อมูลสําคญัอืน่ 
-ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

              (1) หุ้นสามญั 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

1 บาท 

 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 

• รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัที ่14 มนีาคม 2556 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1.กลุ่มคุณชุมพล พรประภา      296,500,000   59.300 

- บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั 211,800,000 42.360 

- นางอโนทยั พรประภา    49,100,000 9.820 

- บริษทั เอส.พี. อินเตอร์เเนชัน่แนล จาํกดั 18,200,000 3.640 

- ดร.ชุมพล พรประภา        17,400,000    3.480 

2. กลุ่มคุณรักสนิท พรประภา        25,500,000    5.100 

- นายรักสนิท พรประภา 25,450,000 5.090 

- นางสิริรัตน์ พรประภา    50,000    0.010 

3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 25,500,000 5.100 

4. น.ส.อมรรัตน์  คงสิทธ์ิธนกร 8,543,900 1.709 

5. น.ส.ปฤณ พรประภา 5,800,000    1.160 

6. น.ส.สมศรี พพิฒัน์วรีวฒัน์ 5,675,000 1.135 

7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 4,371,400 0.874 

8. น.ส.ศิริวรรณ พงษ์พานิช 3,900,000    0.780 

9. นางปานทพิย์ ปานสวสัดิ์ 3,900,000    0.780 

10. นางมาล ีเจยีรพนิิจนนัท์ 3,900,000    0.780 

รวม      383,590,300                          76.718 

ท่ีมา :  รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น วนัท่ี 14 มีนาคม 2556 โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  

          (ประเทศไทย) จาํกดั 
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7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

บริษทัมีหลกัทรัพยอ่ื์น ไดแ้ก่ 

หุ้นกู้ 

ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัมียอดหุน้กูค้งคา้งจาํนวนเงินรวม 2,220 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุผูถื้อ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.9-4.35 ต่อปี อายหุุน้กู ้คงเหลือ  1-3 ปี 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้“A-” แนวโนม้เครดิต “คงท่ี” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 

 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน 

ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัมียอดตัว๋แลกเงินระยะสั้นคงคา้งจาํนวนเงินรวม 510 ลา้นบาท 

            

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

• นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรหลงั

หกัภาษีเงินไดข้องบริษทั  

สาํหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของกาํไร

หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ละปี 

ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลไดใ้ชปั้จจยัดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบเช่น ผลการดาํเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั  

โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยใหแ้จง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไปเพ่ือทราบ 

 

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 

 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.63 0.64 1.03 0.98 1.42 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.34 0.36 0.52 0.58 0.80 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 54.3 56.5 50.3 59.0 56.9 
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                                        8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

         1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3 คน 

         2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมีความ

เป็นอิสระโดยมีหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์และมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

         3.     มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้การ

กาํกบัดูแลกิจการแลว้ 

 

                นิยาม คุณสมบัต ิและหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการอสิระ   

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้มีอาํนาจ

ควบคุมของ บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งในปัจจุบนัและ

ช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็น

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึง

มีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่ทั้งใน

ปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี 

ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง  
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

     คุณสมบัตกิรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมี กรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงินได ้
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คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

ประชุม 

สามัญผู้ถอื

หุ้น 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เข้าประชุม/

ทั้งหมด 

ประชุม 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

เข้าประชุม/ทั้งหมด 

  1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 1/1 4/4   

  2.นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 1/1 4/4   

  3.นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา กรรมการ 1/1 3/4   

  4.นางสาวปฐมา  พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 4/4   

  5.นายประพล  พรประภา กรรมการ/ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

1/1 4/4   

  6.นางรัชดา  ศรีวโิรจน์วงศ ์ กรรมการ 

 

1/1 4/4   

  7.นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1/1 4/4  1/1 

  8.นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1/1 4/4 3/3  

  9.นายทวปี ชาติธาํรง กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ /

กรรมการตรวจสอบ 

1/1 4/4 4/4 1/1 

 10.นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกลุ1 กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ 

- 3/3 3/3  

 11. นายวบูิลย ์เพิ่มอารยวงศ ์1 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

- 3/3  1/1 

       นายพิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา2 กรรมการอิสระ 1/1 1/1 1/1  

       นายไพรินทร์  วงษว์นัทนีย์ 2 กรรมการอิสระ 1/1 1/1 1/1  

       นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 1/1 4/4   

หมายเหตุ :  1 นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกุล   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

     นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์      ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

                   2  นายพิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา     ครบวาระจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

    นายไพรินทร์  วงษว์นัทนีย ์ ครบวาระจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 
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8.2 คณะผู้บริหาร 
 

คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 14 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายประพล  พรประภา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5. นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์  ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

6. นางสาวเพญ็จนัทร์  กล่ินบุนนาค  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

7. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร   ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

8. นายทวศีกัด์ิ  เจริญศกัด์ิโยธิน  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 

9. นายปิติ  งามเลิศ   ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

10. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

11. นายสมบุญ  นาราสุนทรกลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 1 

12. นายวบูิลยศ์กัด์ิ  พนูสวสัด์ิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ ส่วนกลาง 

13. นายพิสิฏฐ ์เปล่ียมทรัพย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ ภูมิภาค 

14. นายพรศกัด์ิ  กิรณโสภณ   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 
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• โครงสร้างภายในบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริหารความ

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

หน้ี กรุงเทพ 

1 

 

ฝ่าย

บริหารธุรกิจ

เช่าซ้ือ 1 

ฝ่ายสินเช่ือ

เช่าซ้ือ 1 

ฝ่ายสินเช่ือ 

เช่าซ้ือ 

ภูมิภาค 

 

ฝ่าย

บริหารธุรกิจ

เช่าซ้ือ 2 

 

ฝ่ายบริหาร

หน้ี กรุงเทพ 2 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 2 

ฝ่ายสินเช่ือ 

เช่าซ้ือ 2 

 

ฝ่ายตรวจสอบ

และบริหารหน้ี

พเิศษ ส่วน

 

 

ฝ่ายตรวจสอบ

และบริหารหน้ี

พเิศษ ส่วนกลาง 

 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

ฝ่าย

ปฏิบัติการ 

1 

ฝ่าย

ปฏิบัติการ 

3 

ฝ่าย

ปฏิบัติการ 

พเิศษ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

ฝ่ายบัญชี 

 

ฝ่าย

การเงิน 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายวชิยั สุรนคัครินทร์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจให้

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร ปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีบริษทั

กาํหนด โดยบริษทัจะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดย

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน ส่วนกรรมการอิสระ 

ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมในวงเงินท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยในปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 -  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการในแต่ละคร้ังท่ีมาประชุม  40,000 บาท/ คน/ คร้ัง 

สําหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อคร้ัง โดยให้

ประธานกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บเบ้ียประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อคร้ัง 

1.1) ในปี 2556 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ในฐานะท่ีเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุด

ยอ่ยและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบ้ียประชุม ตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

เบีย้ประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

รวม 

 

1.นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ และ  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

190,000 

 

135,000 

 

 

 

325,000 

 

2.นายทวีป ชาติธาํรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ 

190,000 

 

 

155,000 

 

 

45,000 

 

 

390,000 

 

 

3.นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 120,000 120,000  240,000 

4.นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ และ  กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

120,000 

 

 

 

40,000 

 

160,000 

 

5.นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 190,000   190,000 

6.นายพิษณุ จงสถิตยว์ฒันา กรรมการอิสระ 70,000 40,000  110,000 

7.นายไพรินทร์ วงษว์นัทนีย ์ กรรมการอิสระ 70,000 35,000  105,000 

 รวม 950,000 485,000 85,000 1,520,000 
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หมายเหตุ     1. นายพิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา    ครบวาระจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

  2. นายไพรินทร์  วงษว์นัทนีย ์  ครบวาระจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

แต่ละท่าน โดยในปี 2556 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 14 คน ในรูปของเงินเดือน โบนสั เป็นจาํนวน

เงิน 27,637,671 บาท  

 2) ค่าตอบแทนอืน่  

 2.1) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ – ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ 

 2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัได้จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 14 ราย รวมทั้งส้ิน 234,738 บาท 

 

8.5 บุคลากร 

กลุ่มบริษทัมีพนกังานทั้งหมด 1,913 คน โดยในปี 2556 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวน

ทั้งส้ิน 461.9 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ และเงินสมทบ  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพและอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 86.3 ลา้นบาท 

 

ปี 2556 

 

บมจ.ฐิติกร บริษทัยอ่ย 

  

-  ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ (คน) 1,070 9 

-  ฝ่ายบริหารหน้ี (คน) 5 126 

-  ฝ่ายปฏิบติัการ (คน) 331 - 

-  ฝ่ายบญัชี (คน) 25 - 

-  ฝ่ายการเงิน (คน) 102 - 

-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหน้ีพิเศษ (คน) 8 112 

-  สาํนกัตรวจสอบภายใน (คน) 27 - 

-  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ (คน) 97 1 

รวม (คน) 1,665 248 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 461.9 86.3 

 ทั้งน้ี ใน 3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสําคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้น

แรงงานท่ีสาํคญั 
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นโยบายการพฒันาพนกังาน  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน

การปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัเนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตาม

หลกับรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานมีจรรยาบรรณ ในการ

ปฏิบติังาน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีการจดัปฐมนิเทศสาํหรับ พนกังานใหม่ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการ

ทาํงาน รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัอบรมทั้งการอบรมภายในบริษทั และการส่งอบรมภายนอกอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในดา้นธุรกิจเช่าซ้ือ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทัว่ไป เช่น ความรู้ดา้นการบญัชี ภาษีอากร ซ่ึง

ข้ึนกบัความเหมาะสมของสายงานท่ีพนกังานนั้นทาํงานอยู ่ 

 

ข้อมูลการฝึกอบรม 

สถิติการฝึกอบรมพนกังาน ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวนคน 1,005 1,036 

จาํนวนชัว่โมง 6,030 6,216 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบไดอ้นัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น พนกังานและลูกคา้ของบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว คณะกรรมการไดก้าํหนดกรอบนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการดงัน้ี 

- กาํหนดนโยบายการปฏิบติัและการใหบ้ริการ ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม

กนั  

- กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยจดัให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มุ่งมัน่ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นและสามารถตรวจสอบได ้

- กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตามแนวทางเก่ียวกบัจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

 

จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัเนน้ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในการดาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงาม ตลอดจนความเช่ือมัน่ในบริษทั ทั้งน้ี

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบและ

ถือปฏิบติั นอกจากน้ี บริษทัยงัมอบหมายใหส้าํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังาน

ตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

หมวด ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

 1) บริษทัมีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรง

ตาํแหน่งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกาํหนดจาํนวนบริษทัจด

ทะเบียนท่ีกรรมการจะไปดาํรงตาํแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัมีเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ

กรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาใหเ้พียงพอเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่ง

เต็มท่ีและให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งท่ีอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านอยา่งครบถว้นในรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯและกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 

9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรกโดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการแต่

ละคน ไวใ้นเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

 2) การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี โดย 

 บริษทัมีการกาํหนดใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํโดยชดัเจน และควบคุมไม่ใหก้รรมการ 

บริหารคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของ

กรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3) ประธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยใดๆ 

 4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 59.3  

(ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2556) อยา่งไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ

กรรมการทั้งคณะ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทาน 

 5) บริษทัจดัใหมี้เลขานุการบริษทั โดยกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

1. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของ

คณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั 

3. รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญัต่างๆ 

- ระบบทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี, 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ 

5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

        6)  กาํหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการผูจ้ดัการ อยา่งชดัเจน  นอกจากน้ี ยงัไดมี้ดาํเนินการอบรมพนกังานของบริษทั เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบ อยา่งสมํ่าเสมอ ในรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย  บริษทัจะพิจารณาดว้ยความ

รอบคอบ  

         7) กาํกบัดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการดาํเนินการตามนโยบายท่ีตั้งไว ้

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ งหมด 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

สาํหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด เป็นดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายทวปี  ชาติธาํรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
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4. นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวบูิลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 

7. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา กรรมการ 

8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ 

9. นายประพล พรประภา  กรรมการ 

10. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุญนาค  กรรมการ 

                                (หมายเหตุ :  นางรัชดา ศรีวโิรจน์วงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั              

                                                     มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 

                                                     1 นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุญนาค ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

                                                     มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 

          เลขานุการบริษทั คือ นายวชิยั สุรนคัครินทร์  

        ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 มีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือ มีอาํนาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของผูถื้อหุ้น  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายและ

ทิศทางการดาํเนินงาน รวมทั้งกาํกบัและควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินงาน ตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความ

ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั                           

1. ร่วมกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ และนโยบายสาํคญัในการดาํเนินงานของบริษทั 

  2. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ

จรรยาบรรณดงักล่าว และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้แน่ใจวา่กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด  

และไดมี้การเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 3. มีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้าย

จดัการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดดู้แลรายการ

ดงักล่าวอยา่งรอบคอบ และเพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจึงมีมาตรการดูแล 

กล่าวคือ หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน บริษทัจะดาํเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศท่ี

เก่ียวขอ้งในฐานะท่ีบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการทาํรายการระหวา่งกนั พร้อมทั้ง

เหตุผลของการทาํรายการ มูลค่ารายการ และ คู่สญัญาไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ 56-1  

1)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั วาระใดท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย ประธานท่ีประชุมจะขอให้

กรรมการปฏิบติัตามนโยบาย โดยใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบ และออกจากท่ีประชุม พร้อมงดออกเสียงใน
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วาระนั้น ในกรณีท่ีประธานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีประชุมจะเลือกกรรมการท่ีเหลืออยูเ่ป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการ

ประชุมต่อไปจนกระทัง่ส้ินสุดวาระดงักล่าว และใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2) กรรมการมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยขอ้พึงปฏิบติัและขอ้หา้มของกรรมการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ    

5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดส้อบทานระบบอยา่งสมํ่าเสมอ   เพ่ือพฒันา

ระบบการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดับปฏิบติัการ โดยมีการ

แบ่งแยกอาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละท่านและพนักงานไวช้ัดเจน ทั้ งด้านการบริหารงาน การกาํกับดูแลการ

ปฏิบติังาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั โดยมีการติดตาม ควบคุม 

และประเมินผล และจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสมํ่าเสมอ   

คณะกรรมการตระหนกัดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํให้มัน่ใจวา่ระบบ

การควบคุมภายใน การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดด้าํเนินตามแนวทางท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่วยงานดงักล่าวจะทาํการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีสําคญั และมีการ

ปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

6. การบริหารความเส่ียง  

กาํหนดนโยบายความเส่ียง(Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเส่ียง ติดตามประสิทธิภาพของ

การบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

ธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจใหบ้ริการลูกคา้ทางดา้นการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเส่ียงจึงเพ่ิมความรอบคอบและ

ระมดัระวงัในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ตลอดจนพนักงานของบริษทัเอง โดยกาํหนด

มาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัความเส่ียงในดา้นต่างๆซ่ึงจะมีการรายงานความเห็น

และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความ

เส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  และทุกคร้ังท่ีพบว่า ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการให้

ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

7. ดูแลใหก้ระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และเป็นไปตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการชุดย่อย 

                คณะกรรมการตรวจสอบ    

                          คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.   นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายทวปี ชาติธาํรง กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกลุ กรรมการตรวจสอบ 
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         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์

 โดยกรรมการตรวจสอบ ลาํดบัท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้

งานตรวจสอบภายใน หรือหวัหนา้งานหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งการเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 

8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
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3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

       หากกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํ

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด

หลกัทรัพย ์

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

                  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

 กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี           

1. นายทวปี ชาติธาํรง     ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ                  

2. นายวบูิลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

3. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางบุษกร เหล่ียมมุกดา 

  ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

             มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั และการกาํหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืนๆให้แก่กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส  พิจารณาสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั   

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทั 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายพิสิฏฐ ์  เปล่ียมทรัพย ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอภิชยั   เอ้ือมเสถียรพร  กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค  กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

        โดยมี    ดร.รัฐกร  พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นางสุภชัฌา ทวรัีกษ ์

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.    กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียง ของกลุ่มธุรกิจการให้เช่าซ้ือ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทต่างๆท่ีสาํคญั เช่น ความเส่ียงดา้นลูกคา้ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความ
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เส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกับช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามเห็นชอบ 

2.    วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล  

       ปริมาณความเส่ียงของบริษทั ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3.    ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและ 

       นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ความมีประสิทธิผล 

       ของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงต่างๆรวมถึงส่ิงท่ี 

       ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือช่วยในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และ

ดาํเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 5 ท่าน คือ 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายประพล  พรประภา  กรรมการบริหาร 

3. นายรักสนิท  พรประภา  กรรมการบริหาร 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค กรรมการบริหาร 

5. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางบุษกร เหล่ียมมุกดา 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร   

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีทัว่ไปในนามของบริษทั และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั  

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆของบริษทั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 

3. ดาํเนินการในเร่ืองท่ีปฏิบติัเป็นปกติของธุรกิจ รวมทั้งการดาํเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอ่ืนๆของ

บริษทั  

4. มีอาํนาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/

หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัทุกประการ 

5. การพิจารณาเพ่ือรายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส ท่ีผา่นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่

คณะกรรมการบริหารนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดใหร้ายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจ

ปกติหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ ใหก้รรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิอนุมติัการทาํ
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รายการนั้น และใหร้ายงานคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบต่อไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7. มีอาํนาจในการอนุมติัและดาํเนินการ ดงัน้ี 

7.1 อาํนาจในการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 

ผู้มอีาํนาจอนุมตัวิงเงนิ

สินเช่ือ 

รถจกัรยานยนต์ รถยนต์เก่า 

(รถมอืสอง) 

รถยนต์ใหม่ สินเช่ืออืน่ๆ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 100,000 550,000 1,500,000 30,000 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ < 150,000 < 850,000 < 2,000,000 < 50,000 

รองกรรมการผูจ้ดัการ < 1,200,000 < 1,200,000 < 5,000,000 < 2,500,000 

กรรมการผูจ้ดัการ < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000 

คณะกรรมการบริหารบริษทั > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000 

7.2 มีอาํนาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of  Understanding), Confidentiality Agreement, Letter 

of Intent และหรือบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการจะซ้ือหรือจะขายทรัพยสิ์น หน้ีสิน และหรือกิจการ เช่า

หรือใหเ้ช่าทรัพยสิ์นระหวา่งกิจการ เพ่ือหาขอ้สรุปนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและหรืออนุมติั

ในภายหลงั 

7.3 มีอาํนาจในการขอวงเงินสินเช่ือและออกตราสารหน้ีเพ่ือกูเ้งิน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีเง่ือนไข 

7.3.1 วงเงินไม่เกินคร้ังละ 800,000,000 บาท 

7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

7.3.3 ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

7.4 มีอาํนาจในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางภาษี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ผูต้รวจสอบและ

ประเมินราคา นายหนา้หรือตวัแทนในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ 7.2 และ 7.3 หรือ

เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี และหรือคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ีมีผลบงัคบักบักิจการ 

           

การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น มีการกาํหนดวาระการ

ประชุมชดัเจนและจดัส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหนา้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการมี

เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการใชดุ้ลพินิจของ

ตนอยา่งรอบคอบ โดยจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง  

2) กาํหนดให้กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีจดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

3) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดร่้วมพิจาณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและ

เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4) กาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ มีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสําหรับใชป้ระกอบการ

พิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
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5) ให้คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสาระสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 

หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

6) ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีนยัสําคญัในเร่ืองท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุมในวาระท่ี

พิจารณาเร่ืองดงักล่าว การพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอให้ฝ่าย

บริหารเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวโดยตรง สําหรับการลงมติการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหใ้ชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวให้บนัทึกคาํคดัคา้นไวใ้นรายงาน

การประชุม 

7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive Director) สามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่มี

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director) เขา้ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจของบริษทั และเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูล

และตอบคาํถาม ในประเด็นท่ีกรรมการตรวจสอบสงสยั แต่ไม่มีส่วนในการตดัสินใจ หรืออนุมติัในเร่ืองดงักล่าว โดยให้

มีการรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

8) คณะกรรมการมีการบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญั เช่น วนั เวลาเร่ิม-ปิดประชุม สถานท่ีประชุม ช่ือ

กรรมการท่ีเขา้ประชุม สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ช่ือผูจ้ดรายงานการ

ประชุม ช่ือผูต้รวจทาน และลงลายมือช่ือรับรองรายงานโดยประธานในท่ีประชุม 

10) จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ มีการเปิดเผยจาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ประชุมในรายงานประจาํปี 

ในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษทัไดจ้ดัทาํและระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการถือหุน้และการ

จดัการ  

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะ โดยรวม สาํหรับ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment) นั้นจดัทาํข้ึนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

และปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริษทั ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือ

ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
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ปี 2556 

 
ปี 2555 

หวัขอ้ประเมิน 
คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ท่ีได ้
% 

ผล

ประเมิน

ปี 56 
 

% 

ผล

ประเมินปี 

55 

รวม 160 155.82 97.39% ดีเยีย่ม 
 

95.74% ดีเยีย่ม 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 36 35.82 99.49% ดีเยีย่ม 
 

95.96% ดีเยีย่ม 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 44 42.73 97.11% ดีเยีย่ม 
 

95.87% ดีเยีย่ม 

3. การประชุมคณะกรรมการ 28 26.91 96.10% ดีเยีย่ม 
 

93.83% ดีเยีย่ม 

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 24 23.36 97.35% ดีเยีย่ม 
 

96.97% ดีเยีย่ม 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 12 12.00 100.00% ดีเยีย่ม 
 

97.73% ดีเยีย่ม 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 16 15.00 93.75% ดีเยีย่ม 
 

94.89% ดีเยีย่ม 

 บริษทัยงัไม่มีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ แต่ในปีท่ีผ่านมากรรมการผูจ้ดัการไดป้ฏิบติัหน้าท่ี

จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั รวมทั้งปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ

ดว้ยความระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ระบุไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ   

 การพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษทั เป็นตน้โดยไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนา/ 

อบรม กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ โดยกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในบริษทั

เป็นคร้ังแรก ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลของบริษทัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ 

รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ใหก้รรมการใหม่รับทราบ พร้อมทั้ง

จดัหาหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหาร จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน ใน

ระดับบริหารและตาํแหน่งงานในสายงานหลกั และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆปี โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั มีการพฒันาการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโดยการสลบัโยกยา้ยตาํแหน่ง

ภายใน ให้เกิดความเช่ียวชาญและทกัษะในงานหลายๆด้าน และกาํหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ี

สามารถทดแทนตาํแหน่งงาน การพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน  

 ผลการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) ประจาํปี 2550-2556 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน และ

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี ในดา้นความโปร่งใส และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้  

ในปี 2551-2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(กลต.) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกนัประเมินระดบั
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การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย โดยบริษทัฯไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ ในระดบั 4 ดาว “ดี

มาก”  

 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มอบรางวลัเกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทัฯ และอีก 

16 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลกัทรัพย ์ท่ีผ่านเกณฑย์อดเยี่ยมใน

การจดัประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี คะแนนเตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 4 ปี (2552-2555) 

 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

• กรรมการ 

            ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ จาํนวน 2 ราย จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเป็นผูเ้สนอ

ช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

จากนั้นนาํเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑต์่อไป ทั้งน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ดงัน้ี 

1.  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ 

2.   มีทกัษะทางดา้นวชิาชีพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

 2.  มีประสบการณ์ในงานดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 3.  เป็นผูมี้วสิยัทศัน์กวา้งไกล มีความคิดเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถนาํบริษทัไปสู่การเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้ง

เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมอีกดว้ย 

 4.  ต้องไม่เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใช้ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 5.  ตอ้งเป็นผูทุ่้มเทเวลาใหก้บัธุรกิจอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 6.  ตอ้งไม่เป็นผูมี้ประวติัในเร่ืองการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระทาํผิดกฎหมาย ทั้งในดา้นส่วนตวั

หรือบริษทั 

 7.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัภายใตข้อบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

                ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย

จาํนวน 1 ใน 3 โดยอตัรา และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเขา้เป็นกรรมการอีก ตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่านใหม่ท่ีมิใช่กรรมการท่านเดิมท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระเพ่ือการเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือผูถื้อหุ้นสามารถตดัสินใจจาก

สารสนเทศท่ีไดรั้บ 

 การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดก็ได ้

บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นจาํนวนกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

• การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด   

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสม

ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็น

อย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด้ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมติัแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้ต่งตั้งผูท่ี้จะไปบริหารในบริษทัย่อย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน

บริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ย  

นอกจากน้ี บริษทักาํหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นมีหน้าท่ีตอ้งดูแลให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัใน

เร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้

ครบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างตน้ในลกัษณะเดียวกับ

หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถ

ตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงัน้ี 

1. บริษทัมีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแจ้ง

แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัเม่ือเขา้รับตาํแหน่งคร้ังแรกและรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ในปี 2556 กรรมการ ผูบ้ริหาร ได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 ในทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงและไดแ้จง้ให้เลขานุการบริษทัทราบเพ่ือ

จัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือนําเสนอให้แก่

คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป และเปิดเผยในรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)          แบบ 56-1 
 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 53 

2.   นอกจากน้ียงัมีขอ้กาํหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายใน นาํขอ้มูลไป

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน

ต่อสาธารณะ โดยกาํหนดใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริตและยติุธรรมโดยสมํ่าเสมอ การ

ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวนิยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดย

ไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

ทั้งน้ีแนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี        

                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 2.07 ไม่มี 

(นายเมธี รัตนศรีเมธา)   

             

 

9.7 การปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น    

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการต่างๆ

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นวา่จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น  การมี

ส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทั อยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีสาํคญัๆ ของบริษทั เป็นตน้ ดงัน้ี 

 1. บริษทัมีการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึง”นักลงทุนสถาบนั” เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทั 

 2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถาม

ล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และมีการเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้บน website ของบริษทั 

 3. ในปี 2556 บริษทัจดัประชุมผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามญัประจาํปีซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 

โดยบริษทัมอบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ ัดส่ง

หนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 19 วนั  พร้อมขอ้มูลประกอบอยา่งเพียงพอและครบถว้นให้แก่

ผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมมีการระบุ วนั เวลา และสถานท่ี รวมทั้งแผนท่ี

แสดงสถานท่ีประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่

ละวาระ  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด  และขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชข้อ้มูล

ดงักล่าวในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั และการตรวจนบัคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
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 5. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับทุกวาระ โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองท่ีสําคญั 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร และมีการเก็บบตัรลงคะแนนไวใ้นกรณีท่ีมีการคดัคา้นหรือ

งดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

 6. ประธานในท่ีประชุมมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และโปร่งใส ในระหวา่งการประชุมมีการ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น และใหก้รรมการช้ีแจงในรายละเอียดและตอบคาํถามของผูถื้อหุน้

ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ

และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง    

 7. บริษทัไดบ้นัทึกและจดัทาํรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น มีการบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอน การ

ลงคะแนน และวธีิการแสดงผลคะแนนใหท้ราบก่อนดาํเนินการประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และจดัส่ง

รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ใน

วนัเดียวกนั 

 8. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหผู้ถื้อหุน้รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งเผยแพร่

บนเวบ็ไซตข์องทางบริษทั 

 9. จดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถติดต่อขอขอ้มูล เสนอความคิดเห็นต่างๆหรือติดต่อกรรมการอิสระ 

ไดโ้ดยตรงผา่นทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษทั  

 

หมวด การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษัทให้ความสําคญัและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

 1. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไวท่ี้ website ของบริษทัก่อนวนัประชุม  39 วนั 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารการประชุม 

2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือคาํถามเก่ียวกบับริษทั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ซ่ึงได้

ประกาศแจง้ใหท้ราบผา่นระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ล่วงหนา้ 6 เดือนก่อนวนัประชุม รวมทั้งไดแ้จง้

ใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาดา้นคุณสมบติั โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามคุณสมบติักรรมการของบริษทั และ

ตอ้งให้ความยินยอมในการเสนอช่ือดว้ย เพ่ือบริษทัจะไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา

ต่อไป ซ่ึงไดป้ระกาศแจง้การเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆใหท้ราบผา่นระบบการรายงานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์

ล่วงหนา้ 6 เดือนก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเช่นกนั 

 4. บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษทั  

 5. ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัจะไม่เพ่ิม

วาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

 6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายไม่วา่จะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
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 7. บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้อง 

พร้อมทั้งใหร้ายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

คนใดคนหน่ึงในการเขา้ประชุมแทน 

 8. คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ต่อคณะกรรมการบริษทั ปีละคร้ัง 

 9. ในการพิจารณาทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาทาํรายการระหว่าง

บริษทักบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนด

นโยบายและวธีิการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน ์

ส่วนตน ดงัน้ี 

 รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย เร่ืองขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษทั 

 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  

ดูรายละเอียดในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย คณะกรรมการชุดยอ่ย เร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 

 

หมวด บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ  

เจา้หน้ี ผูล้งทุน สังคม ภาครัฐ พนกังาน และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่ ซ่ึงไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีและเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษทัดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา ยึดมัน่พฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืนและเติบโตต่อเน่ือง สามารถให้

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 

 2. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและปฏิบติัต่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค ยติุธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 

รวมทั้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

                3. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทําให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืม เช่น 

วตัถุประสงค์การใชเ้งิน การชาํระคืน หลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั และขอ้ตกลงอ่ืนๆ โดยท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยกระทาํผิด

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงิน   

 4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ รวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้ และให้ความสาํคญัในการใชส้ัญญาท่ี

เป็นธรรมต่อลูกคา้โดยในปี 2544 บริษทัไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลกัษณ์เป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีรักษาสิทธิ

ผูบ้ริโภค 

 5. บริษทัถือปฏิบติัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ตามแนวทางคือ ดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของ

กฎหมาย และระเบียบต่างๆของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี

ครบถว้น ถูกตอ้งตามท่ีหน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึง

กนั 
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 6. ปฏิบติัต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมโดยรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 

ไม่ใชว้ธีิไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่ง โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 7. บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์

ของพนักงาน การปฏิบติัต่อผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัอย่างเท่าเทียมกนัและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการ

จดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการดูแลพนกังานในระยะยาว บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัและดูแล

พนกังานดว้ยความเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีไม่ตํ่ากวา่ผลตอบแทนในตลาดแรงงานสาํหรับอุตสาหกรรม 

ใกลเ้คียงกนั ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและลกัษณะงาน ทั้งยงัไดป้รับปรุงเพ่ิมเติมสวสัดิการให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

จาํนวนวนัลาหยดุงานโดยเฉล่ียของพนกังาน (วนั) 2554 2555 2556 

จาํนวนวนัลาป่วยเฉล่ียต่อพนกังาน (วนั/คน) 3.8 2.9 2.8 

จาํนวน วนัลาหยดุจากการบาดเจบ็และเจ็บป่วยจากการทาํงาน (วนั/คน) 11 9.8 1.9 

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ (คร้ัง) 20 8 14 

ผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตท่ีุเก่ียวกบัการทาํงาน (ราย) 1 1 1 

 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมภายในใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัรวมถึงระดบัผูบ้ริหาร รวมทั้งการส่งพนกังานไปฝึกอบรม 

สมัมนา กบัสถาบนัต่างๆในหลกัสูตรทั้งทางดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร 

การจดัการ รวมทั้งจดักิจกรรม Walk rally เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคี และฝึกการทาํงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมให้มีการ

อบรม Safty Riding สาํหรับพนกังานภาคสนามเพ่ือเป็นการลดอุบติัหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์   

 8. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํ

ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจ้งมายงัเลขานุการบริษทัเพ่ือส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณากาํหนด

กระบวนการในการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือตดัสินใจดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

รวมทั้งกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้ผูรั้บขอ้

ร้องเรียนจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบั โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้ง

ดว้ยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้้องเรียน  โดยช่องทางการรับเร่ือง 

1. โทรศพัทห์มายเลข 02-3107110, 7112 

2. โทรสาร หมายเลข 02-3183339 

3. ติดต่อกรรมการอิสระ ผา่นทาง website http://www.tk.co.th 

4. ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทั Investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย ์

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั 

และ ทาํการสอบสวนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 
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หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการส่ือสารขอ้มูลแก่ผูล้งทุนทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบ

การเงินและไม่ใช่งบการเงิน บริษทัจึงมีการเปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียดและครบถว้น โปร่งใสและทนัท่วงทีทั้งในส่วนของ

งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงทาํให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึงฐานะและประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ยงัจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้ช้ีแจงหรือให้ขอ้มูล

บริษทัแก่ นักลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และผูถื้อหุ้นทัว่ไปอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือส่ือสารขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน

ทัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั  

ในปี 2556 บริษทัมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน แก่นกัวิเคราะห์ 

นักลงทุน ผูถื้อหุ้น โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์ตัวต่อตัวรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งสมํ่าเสมอ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• นกัลงทุนสถาบนั ในและต่างประเทศ พบผูบ้ริหาร    17 คร้ัง 

• การประชุมทางโทรศพัท/์ ตอบคาํถามทางโทรศพัท ์   39 คร้ัง 

• การเดินทางไปพบผูถื้อหุน้และนกัลงทุน     9  คร้ัง  

• บริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน      4  คร้ัง 

และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและยอ้นหลงั กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 

เ พ่ือ ให้ผู ้ล ง ทุ นเ ข้า ถึง ข้อ มูล ขอ งบ ริษัท โด ยต รง จากผู ้บ ริ หาร  เส มือ นนั่ง ฟัง อยู่ ใน ห้อ งป ระ ชุม  ผ่ าน ทาง 

website www.set.or.th/oppday และเพ่ือประโยชน์ในดา้นงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor relation) บริษทัฯ มีการ Link 

ขอ้มูลดงักล่าวไปยงั website ของบริษทั www.tk.co.th  

 จดัใหมี้ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากการเผยแพร่

ขอ้มูลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี แลว้ ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่น  website ของ

บริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอยา่งหน่ึงในการสร้างความน่าเช่ือถือและมูลค่าให้กิจการ 

โดยทางบริษทั จดัให้มีเลขานุการบริษทั คอยดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว บริษทัไม่ไดมี้หน่วยงานดา้นนกัลงทุน

สัมพนัธ์โดยตรง แต่สามารถส่ือสารผ่านทางสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูล

บริษทัฯ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูล ไดท่ี้  

โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาทาํการของบริษทั โทรสาร 02-3183339 หรือ ท่ีอีเมล Investor@tk.co.th และท่ี 

เวบ็ไซต ์www.tk.co.th   

 การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั มีดงัน้ี  

• งบการเงิน ไดแ้ก่งบการเงินประจาํปี และงบการเงินรายไตรมาส ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีแสดงฐานะทาง

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจึงตอ้งผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน

ตามแต่กรณี เพ่ือรับรองความถูกต้องจากผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือของ ก.ล.ต. ให้ความ

เห็นชอบ และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทัโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงิน

รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี

สาระสาํคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

http://www.set.or.th/oppday
http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th
http://www.tk.co.th/
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ประกอบงบการเงิน  นอกจากน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายการ

ทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล

ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ก่อนเปิดเผยใหผู้ถื้อหุ้น และคณะกรรมการจดั

ใหมี้การเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปีดว้ย 

• การเปิดเผยรายช่ือและประวติักรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร   

• การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

• การเปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัของกรรมการและผูบ้ริหาร 

• การเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

• การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา 

เช่น จาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

กรอบแนวความคดิพือ่ความยัง่ยนืระยะยาว (Sustainability Framework) 

 เพ่ือทาํใหบ้ริษทัฯสามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตพร้อมๆกบัสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผูบ้ริหาร พนกังานทุกๆคน ยึด

มัน่การทาํธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยท่ีสุด เพ่ือมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินท่ีมี

ความสาํเร็จและใหป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสงัคมตามวสิยัทศัน์ของบริษทั  

 

• วสัิยทัศน์ 

การเป็นบริษทัชั้นนาํท่ีดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและธาํรงรักษาไวซ่ึ้งความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

 

• พนัธกจิ 

มุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเตม็ท่ีในการปกป้องทรัพยสิ์นและธาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงของ

บริษทั 

2. รับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรั้บความไวว้างใจ โดยมีวนิยัในการดาํเนินงานและคาํนึงถึงความเส่ียงทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

3. มีกระบวนการตดัสินใจและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

4. ปฏิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้แห่ง

ผลประโยชน ์

5. ใหค้วามใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

• ภารกจิ 

1. ความเป็นผูน้าํในธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตแ์ละสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานของพนกังาน เสริมสร้างความภูมิใจ การมีส่วนร่วมของพนกังาน และ

การส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพการงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมและใส่ใจต่อชุมชนและสงัคม 

 

บริษทั มีแนวความคิดวา่ “ความรับผิดชอบ (CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการท่ีบริษทัจะตอ้ง

มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความยัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการจรรโลงสังคม ให้ความสาํคญั

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ทุกๆฝ่ายอยา่งครบถว้น ซึงหลกัการเหล่าน้ีอยูใ่นกระบวนการทาํงานของบริษทั และให้

พนกังานมีส่วนร่วม 

ในระดบัองคก์ร บริษทัมุ่งประกอบกิจการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ต่อตา้น

การทุจริตคอรัปชัน่ และสร้างความโปร่งใสในการทาํงาน ควบควมการดาํเนินกิจการให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัไดน้าํ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและการให้บริการ ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืน

ประโยชน์สู่สงัคม 

- มกีารจดัทาํคู่มอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานปฏิบติัตาม เพ่ือใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทั โดยใหย้ดึถือจรรยาบรรณ

น้ีในการการกระทาํทุกกิจกรรม การตดัสินใจและการทาํธุรกรรมต่างๆโดยบริษทั จะดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความซ่ือสตัยเ์ป็นท่ีตั้ง 

- กาํหนดให้พนกังานทุกคนปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Codes of Conduct) ท่ีบริษทัจดัทาํข้ึน และ

กาํหนดใหพ้นกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่ ไดท้ราบแนวปฏิบติั วา่ดว้ยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเช่ือวา่

แนวทางดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั และความสาํเร็จระยะยาวใหก้บับริษทั 

 

แนวคดิในการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR: Corporate Social Responsibility) 

 บริษทัมีแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบริษทั จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholders) ทุกๆฝ่าย อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเหมาะสม

เพ่ือใหทุ้กฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

2. บริษทัมุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการปกติของบริษทั (CSR in 

process) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเน้ืองานท่ีพนกังานทุกคนตอ้ง

รับผิดชอบร่วมกนั 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อพนกังาน (CSR in Employee’s Perspective) 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัความเท่าเทียมกนัในโอกาสของการจา้งงาน ความมัน่คงและความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

รวมทั้งทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานมีความรู้ความชาํนาญท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ีกาํหนดใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชนใดๆ 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนกังานและความมัน่คงในการปฏิบตังิาน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสุขภาพของพนกังาน เพราะเช่ือวา่หากพนกังานมีสุขภาพดีแลว้ พนกังานยอ่ม

มีความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงันั้นบริษทัจึงไดด้าํเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

- การตรวจสุขภาพประจาํปีใหพ้นกังาน โดยมีรายการตรวจท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัและลกัษณะงานท่ี

รับผิดชอบ 

- การต่อตา้นส่ิงเสพติดภายในองคก์ร 

- จดัสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือพนกังานในกรณีท่ีพนกังานตอ้งเขา้รับการรักษาใน

ฐานะผูป่้วยใน และสวสัดิการในกรณีเป็นผูป่้วยนอก 
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2. โครงการให้เงนิช่วยเหลอืแก่พนกังานทีป่ระสบภัยทางธรรมชาต ิ 

ทั้งอุทกภยั วาตภยั ท่ีทาํใหพ้นกังานตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น อยา่งไม่ไดค้าดคิดมาก่อน สาํหรับเงินช่วยเหลือจะ

ทาํใหพ้นกังานสามารถปรับตวัและสามารถกลบัมาปฏิบติังาน และดาํเนินชีวติอยา่งปกติต่อไป 

3.      โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในทีท่าํงาน  

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน ดงันั้นบริษทั จึงจดัใหมี้การซอ้มหนีไฟ 

และซอ้มดบัเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการจดัสถานท่ีทาํงานและจดัระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆรวมถึงจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆใหเ้พียงพอต่อการทาํงาน เพ่ือใหพ้นกังานทุกคน

ไดรั้บความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีจากการทาํงาน 

-       จดัใหมี้การฝึกอบรม การขบัข่ีปลอดภยัและรณรงคก์ารใส่หมวกกนัน็อค 

4. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และการสร้างความมัน่คงในการดาํเนินชีวติให้กบัพนักงาน 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความมัน่คงไปพร้อม

กบัการเติบโตของบริษทั ดว้ยเหตน้ีุบริษทัจึงไดด้าํเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

- กองทุนสวสัดิการคุม้ครองพนกังาน จดัตั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและ

ทรัพยสิ์น ในกรณีประสบอุบติัเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา) 

- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัระหวา่งสมาชิก และครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 

- จดัใหมี้ประกนัอุบติัเหตุหมู่ : ความคุม้ครองภยัอุบติัเหตท่ีุเกิดข้ึน 24 ชม. อนัเป็นผลทาํใหสู้ญเสียชีวติ 

อวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกนัข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งงาน 

- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซ่ึงมอบใหก้บับุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของพนกังาน สาํหรับประเภท

ของทุน ตามระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล สูงสุดถึงระดบัอุดมศึกษา 

- โครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยไดสิ้ทธิพิเศษ คือกูไ้ด ้100 % จาก

ราคาประเมินหรือราคาซ้ือขาย และไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราพิเศษ 

- สวสัดิการพิธีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นพิธีสมรสพนกังาน พิธีศพของพนกังาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s Perspective and Shareholder’s 

Perspective) 

1. การมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกับรรษทัภิบาล และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูถื้อหุ้นและ

นกัลงทุนอย่างครบถว้น เปิดช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายร้องเรียนเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน หรือ

บริการท่ีบกพร่อง หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรณยาบรรณของผู ้บริหาร พนักงาน ได้

ท่ี Investor@tk.co.th หรือ 0  ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง 

website http://www.tk.co.th 

2. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค ยติุธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส 

รวมทั้งตั้งอยู ่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

3. ยดึถือนโยบายในการปฏบิัตต่ิอเจ้าหนีต้ามเงือ่นไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใชว้ธีิการท่ีไม่สุจริตหรือมี

เจตนาปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงอนัจะทาํใหเ้จา้หน้ีตลอดจนสถาบนัการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบติั

mailto:Investor@tk.co.th%20หรือ
http://www.tk.co.th/
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ตามเง่ือนไขการกูย้มื เช่น วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การชาํระคืน หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

4. นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัฯ รับรู้และตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของและสิทธิอนัชอบธรรมในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล

อ่ืน ดงันั้นในการดาํเนินธุรกิจใดๆของบริษทั ท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล

อ่ืนไม่วา่จะโดยการทาํซํ้ า ดดัแปลง หรือเผยแพร่ใดๆจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของหรือผูมี้สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนก่อน เวน้แต่การกระทาํนั้นไม่เป็นการขดัต่อการแสวงหาประโยชน์

ตามปกติจากทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

 

• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s 

Perspective) 

1. บริษทัมีนโยบายในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยร่วมมือกบัพนัธมิตรของบริษทัจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม 

และอบรมความรู้ เช่น จดัอบรมขบัข่ีปลอดภยัเพ่ือสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั มีวินยั และ

ถูกกฎจราจร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมความมีระเบียบในสงัคม 

2. ใหก้ารสนบัสนุนรถจกัรยานยนตใ์หส้าํนกังานตาํรวจแห่งชาติและกองทพับกเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนาํไป

ปฏิบติัหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีต่างๆ, มอบเคร่ืองผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซล ใหแ้ก่ทางสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เพ่ือร่วม

รณรงคโ์ครงการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน  

3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถมัภข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพ่ือ

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส 

4. สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างกล โดยมอบเคร่ืองยนต์ของรถจักรยานยนต์เพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอนัไดแ้ก่ พลงังาน นํ้ า ไฟฟ้า อยา่งคุม้ค่า และเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

5. ปี 2554 บริษทัไดช่้วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม โดยพนักงานบริษทัร่วมแรงบรรจุถุงยงัชีพเพ่ือนําไป

บริจาค จาํนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํพนกังานบริษทัและบริษทัในเครือ

กวา่ 250 คน ร่วมกนับรรจุถุงยงัชีพท่ีสภากาชาดไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. กิจกรรมการท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการตอบแทนพนัธมิตรท่ีให้การ

สนับสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรของบริษทั โดยกิจกรรมดงักล่าว ทาง

บริษทั ไดจ้ดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 20 ปี 

7. ปี 2555 บริษทัฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษทั มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชคให้กบัลูกคา้

เช่าซ้ือ รถจกัรยานยนต ์จาํนวนกวา่ 40 ลา้นบาท 

8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯได้บริจาคผา้ห่มเพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวดัทาง

ภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจาํนวน 2,320 ผืน 
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• ความรับผดิชอบต่อสังคม-ต่อส่ิงแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective) 

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ ้มค่าเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพ่ืออนุรักษ ์และเป็นการใช้

ทรัพยากรและพลงังาน อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2. การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นบริษทั และสาํนกังานสาขาของบริษทํให้เป็นอุปกรณ์ท่ีประหยดั

พลงังาน 

3. โครงการลดการใชก้ระดาษ บริษทัส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารสําคญั หรือขอ้มูลทางธุรกิจใน

รูปแบบของส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (eDocument) เพ่ือเป็นการลดการใชก้ระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวก 

ในการนาํไปใชง้าน 

4. ส่งเสริมการใชก้ระดาษ ท่ีมีการใชง้านแลว้ 1 หนา้ ให้นาํอีกหนา้กลบัมาใชง้านใหม่เพ่ือเป็นการลดการใช้

กระดาษ 

5. ทาํป้ายรณรงคก์ารเปิด-ปิดใชน้ํ้ า ภายในสาํนกังานเพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน 

6. รณรงคก์ารข้ึน-ลงลิฟทช์ั้นเดียวใหใ้ชว้ธีิข้ึน-ลงบนัไดแทน เพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้า 

7. รณรงคก์ารปิดจอคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ไดมี้การใชง้าน 

 

แนวทางปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอรัปช่ัน 

1. บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่บริษทัฯและ

บริษทัย่อย จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการดาํเนินกิจกรรมต่อตา้นการ

ทุจริตและการคอรัปชัน่ 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรัปชัน่  โดยจดัให้มี

ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํทุจริตคอรัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองให้กบั

ผูร้ายงาน 

2. นโยบายการใหห้รือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การรับหรือให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเล้ียงรับรองทางธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ให้

สามารถกระทาํได้ในวิสัยอนัควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การรับดงักล่าว

จะตอ้งไม่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยมุ่งเน้น

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อนัจะส่งผลให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ สามารถป้องกันและรักษา

ทรัพยสิ์น หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวม

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดท้าํการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2556 โดยใชแ้บบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการบริษทัไม่พบ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกนัว่า บริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนั โดยบริษทัมีบุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตาม

ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการ

ควบคุมภายในดา้นอ่ืนๆ คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

 

11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน มีปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษทั  ฐิติกร  จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3  ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ดา้นการเงิน  บญัชี  และการจดัการ  โดยมีนางสาวอรพินธ์ุ ชาติอปัสร   เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายทวปี  ชาติธาํรง และ นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกุล  เป็นกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงทุกท่าน

ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหาร  หรือพนักงานของบริษัท  และมีนางสุภัชฌา  ทวีรักษ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี  และความรับผิดชอบ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่  การสอบทานงบการเงิน  การสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน  และการสอบทานรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ในปี  2556  ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน  

4  คร้ัง  คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งพร้อมเพรียงทุกคร้ัง    โดยไดมี้การหารือ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบั

ฝ่ายบญัชี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  และผูต้รวจสอบภายใน  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ  มีรายงานทาง

การเงินท่ีถูกตอ้ง  และเพียงพอ  และไดร้ายงานผลการประชุมทุกคร้ังต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณา

อนุมติั   ในปี 2556 ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะอยูใ่นระดบัดีมาก 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจาํปี  2556  ส้ินสุดวนัท่ี  31  

ธนัวาคม  2556  ของบริษทัฯ  และงบการเงินรวม  โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีทุกคร้ัง  ไดส้อบถามในเร่ืองความ

ถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน  ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล  และผลกระทบต่องบการเงินจากการใชป้ระกาศ

มาตรฐานการบญัชีใหม่  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  และมาตรฐานบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป  ตามรายงานและความเห็นของผูส้อบบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ  และทนัเวลา  สอดคลอ้งกบั

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 สาํหรับระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายในประจาํไตรมาส  

และประจาํปี  พร้อมทั้งไดใ้ห้ขอ้แนะนาํ  และติดตามการดาํเนินการแกไ้ข  ในประเด็นท่ีมีนยัสําคญั  เพ่ือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  นอกจากน้ีไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายในปี  2557 ดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของรายการดังกล่าวในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 

 ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจาํปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเห็นชอบให้

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557  แต่งตั้งบริษทั  เอม็ อาร์  แอนด ์  แอสโซซิเอท  

จาํกดั  โดยมีนายอคัรเดช  เปล่ียนสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  5389   หรือนายพิศิษฐ ์  ชีวะเรืองโรจน ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 2803  หรือนายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  3425  เป็น

ผูส้อบบญัชี ในอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชี  2,240,000  บาท ซ่ึงมากกวา่ปี 2556 ท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบ

บญัชี ท่ี 2,070,000  บาท 
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 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ดว้ยความ

อิสระในการสอบทานงบการเงิน  การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม   และการสอบทานรายการบญัชีกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ  ตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

                                                                                                                 นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอัปสร 

                                                                                นางสาวอรพินธ์ุ   ชาติอปัสร  

                                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                                         12 กมุภาพนัธ์ 2557 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้แต่งตั้ ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ดํารงตาํแหน่ง ผูจ้ ัดการสํานักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในใน

ธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั และในธุรกิจของบริษทั เป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี และมีความเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานของบริษทั จึงมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว  

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผูด้าํเนินการตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

2556 (แบบ 56-1) 

 

 บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แต่ไดม้อบหมายให้ทาง

สาํนักกรรมการผูจ้ดัการ ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกัน 

ในปี 2556 จากงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดงัน้ี 

     

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ มูลค่าของ 

รายการ 

ความจาํเป็น / หมายเหตุ 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

ค่าเช่าและบริการ   29.7 ลา้นบาท เป็นค่าเช่าอาคารสาํนกังานตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอตัราค่าเช่าต ํ่ากว่าราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ี

ประเมินโดยบุคคลท่ี 3  สญัญามีกาํหนด 3 ปี ระยะเวลาส้ินสุดคือ 

สญัญาท่ี 1-2           ส้ินสุด 31 สิงหาคม 2557 

สญัญาท่ี 3-4           ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2557 

สญัญาท่ี 5-10         ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 

สญัญาท่ี 11-13       ส้ินสุด 31 สิงหาคม 2558 

ค่าสาธารณูปโภค     4.8 ลา้นบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศพัท ์ซ่ึงเป็นอตัราท่ีคิดกนัตามปกติทัว่ๆไป 

ค่าบริหารงาน   10.2 ลา้นบาท เป็นค่าบริการดา้นกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํและเก็บรักษาสญัญาเช่าซ้ือ ตลอดจนดาํเนินคดีและบงัคบัคดีกบัลูกหน้ี

ท่ีมีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายท่ีคิดระหวา่งกนัเป็นค่าใชจ่้ายตามสญัญา ซ่ึงตํ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริการรายอ่ืน

เสนอมา และไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั สญัญามีกาํหนด 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์       2.2 ลา้นบาท เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ   657.1 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ซ้ือยานพาหนะ     17.8  ลา้นบาท เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ       5.1 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้าํหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืน        6.0 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม  ค่านํ้ามนัรถใชง้าน ซ่ึงเป็นราคาทัว่ไปตามทอ้งตลาด 
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บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์        0.5 ลา้นบาท เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่าเช่า       1.9 ลา้นบาท เป็นค่าเช่าโกดงัเก็บเอกสาร  2 สญัญา  อตัราค่าเช่าต ํ่ากวา่ราคาค่าเช่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยบุคคลท่ี 3  ระยะเวลา

ส้ินสุดคือ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

บริษทั เล็กซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     0.02 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่าย 

โตโยตา้ จาํกดั 

เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นใหญ่

และกรรมการร่วมกนั 

ซ้ือมาเพ่ือให้เช่าซ้ือ   108.9 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

ค่านายหนา้ขายรถ       0.8 ลา้นบาท เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูจ้าํหน่ายสินคา้ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน    0.09 ลา้นบาท ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป 

บริษทั นภสั จาํกดั 

 

เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมการ

ร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

    0.06 ลา้นบาท 

 

ค่าบริการขนส่ง  เป็นราคาตลาดท่ีมีการซ้ือขายกนัทัว่ไป 

 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหวา่งกนั จะเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุ่มบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการทาํรายการระหวา่งกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยกาํหนด เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไปโดยอา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ี

เหมาะสม ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาํเป็นและ  ความเหมาะสมของรายการนั้น

ดว้ย  

หากมีรายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของ

สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 

 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 70 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของ

บริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั    รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั 

             คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ พบวา่เป็นการทาํรายการตามปกติทัว่ไปของการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดตามนโยบายบริษทั  และพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคายติุธรรมหรือราคาตลาดทัว่ไป  จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดงัน้ี 

- รายการกบับริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน ทาํสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าเช่าอาคารตํ่ากวา่ค่าเช่ายติุธรรมทุกสัญญา ,

ค่าบริการทางกฎหมาย  ซ่ึงค่าใชจ่้ายตามสญัญาตํ่ากวา่ค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริการรายอ่ืนเสนอมา  และเป็นค่าซ้ือสินคา้มาเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือและใชง้านภายในบริษทั ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ี

ซ้ือขายกนัทัว่ไป  นอกนั้นเป็น ค่านายหนา้ขายรถ ค่าซ่อมรถใชง้าน  ค่านํ้ ามนัรถ ค่าสาธารณูปโภค   และค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ซ่ึงเป็นราคาตลาดทัว่ไป 

- รายการกบับริษทัเอสพีเอสย ู จาํกดั (มหาชน)  เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานท่ีเก็บเอกสาร  อตัราค่าเช่าตํ่ากวา่ค่าเช่ายติุธรรม  และเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ซ่ึงเป็นราคาท่ีซ้ือขายกนั

ทัว่ไป 

                 -     รายการกบับริษทัโตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั เป็นรายการซ้ือสินคา้มาเพ่ือเช่าซ้ือ, ค่านายหนา้ขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งน้ีราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป   

- รายการกบับริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั เป็นรายการค่าซ่อมรถ  ซ่ึงเป็นราคาตลาดทัว่ไป 

- รายการกบับริษทั นภสั จาํกดั เป็นการจ่ายค่าบริการดา้นขนส่ง ซ่ึงเป็นราคาตลาดทัว่ไป 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  

13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ 

  

 1. งบการเงนิ 

            1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีท่ีทาํการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

ปี บริษัท ผู้สอบบัญชี หมายเหตุ 

 ปี 2556 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 ปี 2555 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห่ง  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 ปี 2554 บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห่ง  

บริษทั  เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั 

(มหาชน) ในระยะเวลาท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  

ปี 2546-2556 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

งบการเงินตรวจสอบ  

ปี 2545 

ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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     1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม   

รายการ 2556 2555 2554 

งบดุล    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100.4 100.0 185.4 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง

 

4,450.9 4,184.8 3,783.9 

รถยดึรอการขาย-สุทธิ 314.9 187.4 280.8 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 104.0 113.8 127.6 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,970.2 4,586.0 4,377.7 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 25.0 25.0 25.0 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

 

4,691.6 4,537.4 3,847.4 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 90.7 50.2 58.5 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 161.7 139.6 126.9 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 8.2 5.9 3.2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 150.3 118.1 107.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 169.8 157.7 134.9 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,297.2 5,033.9 4,302.9 

        รวมสินทรัพย์ 10,267.4 9,619.9 8,680.6 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,218.7 859.9 81.6 

เจา้หน้ีการคา้ 94.1 40.7 44.5 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หุน้กูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

1,600.0 

500.0 

200.0 

800.0 

700.0 

 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.3 1.9 1.2 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 277.7 323.4 296.8 

         รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,691.6 2,225.9 1,124.1 

เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 800.0 1,900.0 1,800.0 

หุน้กู ้ 1,720.0 1,650.0 2,150.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 41.9 43.7 43.4 

         รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,561.9 3,593.7 3,993.4 

         รวมหนีสิ้น 6,253.5 5,819.6 5,117.5 

ทุนจดทะเบียน    

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500.0 500.0 500.0 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 973.0 973.0 973.0 

กาํไรสะสม 2,540.9 2,327.3 2,090.1 

        รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,013.9 3,800.3 3,563.1 

        รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,267.4 9,619.9 8,680.6 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 73 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ-สุทธิ 3,027.0 2,703.8 2,528.3 

ขายสินคา้ 33.4 97.4 123.1 

รายไดอ่ื้น 823.1 861.2 718.1 

          รวมรายได้ 3,883.5 3,662.4 3,369.6 

ตน้ทุนขาย 32.2 86.3 111.6 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,018.4 1,688.2 1,556.4 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,203.9 970.3 767.6 

ตน้ทุนทางการเงิน 221.8 193.6 181.7 

          รวมค่าใช้จ่าย 3,476.4 2,938.4 2,617.3 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 407.1 724.0 752.3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (21.6) 11.9 127.6 

          กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 428.7 712.1 624.7 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 
งบกระแสเงนิสด    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 407.1 724.0 752.3 

ปรับปรุงดว้ย    

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 42.1 35.8 34.6 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 2.8 2.7 2.8 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2.5 (0.3) 1.4 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,203.9 970.3 767.6 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 54.5 (26.2) 55.2 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (2.7) (9.8) (1.8) 

ดอกเบ้ียรับ (9.3) (8.5) (8.3) 

ดอกเบ้ียจ่าย 221.8 193.6 181.7 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ (1,624.2) (2,061.3) (1,358.8) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1.4 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย (3.4) 60.4 (74.0) 

สินทรัพยร์อการขาย (182.0) 119.6 (185.1) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1.7 (42.0) 55.1 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2.6) (0.1) (0.9) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   (0.3) 

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 53.4 (3.8) (46.2) 

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (0.7) 0.7 (0.05) 

เงินมดัจาํรับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ (39.1) 4.8 (15.9) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4.5 19.4 18.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4.6) (2.4) (2.4) 

   176.3 

จ่ายภาษีเงินได ้ (32.7) (56.2) (215.3) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 92.9 (79.2) (39.0) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า   (92.3) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (27.2) 4.5 0.8 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (64.4) (51.7) (42.9) 
 เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5.1 14.4 4.7 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4.1) (4.1) (1.5) 
รับดอกเบ้ีย 9.3 8.4 8.0 
เงนิสดสทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทน (81.2) (28.4) (123.1) 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน

 

356.3 778.6 (493.3) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 500.0  500.0 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (200.0) (400.0) (300.0) 

ออกหุน้กู ้ 570.0 300.0 1,050.0 

ไถ่ถอนหุน้กู ้ (800.0)  1,050.0 

จ่ายเงินปันผล (215.0) (475.0) (260.0) 

จ่ายดอกเบ้ีย (222.6) (181.3) (176.3) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (11.2) 22.2 320.4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 404 (85.4) 158.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 100.0 185.4 27.1 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 100.4 100.0 185.4 

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ    

ก. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี    

เงินสดในมือ 19.4 12.2 2.1 

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร    16.8 19.6 20.4 

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 64.2 68.2 162.9 

รวม 100.4 100.0 185.4 

ข. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด    

โอนทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเป็นสินทรัพย ์

 

   

ท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่า 20.9   

ค. ซื้อเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิจากเงนิสดทีไ่ด้มา    

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า    

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   97.0 

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                                                            10.8 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   (2.2) 

สุทธิ   105.6 

ค่าความนิยมของบริษทัยอ่ย                                                                                                       83.6 

ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุน   189.2 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย   (97.0) 

ราคาจ่ายซ้ือเงินลงทุน – สุทธิ   92.3 
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1.3. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

รายการ 2556 2555 2554 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัราดอกเบ้ียรับ(%) 34.2 33.3 34.8 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย(%) 3.9 

 

 

 

3.8 4.2 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย(%) 30.2 29.5 30.6 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 11.0 19.4 18.5 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 11.0 19.3 18.4 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 4.3 7.8 7.6 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.4 0.4 0.4 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.6 1.5 1.4 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต้่อเงินกู ้(เท่า) 1.6 

 

1.6 1.6 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 57.5 56.9 59.0 
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศสามารถสร้างยอดจาํหน่ายสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ โดยมียอดขายรถจกัรยานยนต ์2,125,646 คนัและมียอดจาํหน่ายรถยนต ์1,434,669 คนั ซ่ึงเป็นผล

โดยตรงจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถยนตค์นัแรกและโครงการรับจาํนาํ

ขา้วซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปถึงคร่ึงปีแรก 2556 โดยเฉพาะยอดจาํหน่ายรถยนต ์เน่ืองจากลูกคา้รอรับส่งมอบรถยนตท่ี์

จองไวใ้นปีท่ีผ่านมา แต่ตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 2 เป็นตน้มาเศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตวัต่อเน่ืองจนถึงส้ินปีสาเหตุ

หลกัมาจากการถดถอยของภาคส่งออก ซ่ึงเป็นปีแรกในรอบหลายๆ ปี ท่ีการส่งออกติดลบ 0.3%  อีกทั้งรัฐบาล

ประสบปัญหาในการชาํระเงินใหช้าวนา จากโครงการรับจาํนาํขา้ว ประกอบกบัความไม่สงบทางการเมืองในช่วง

ไตรมาส  4  ท่ีเร่ิมมีการชุมนุมต่อเน่ืองจนมาถึงตน้ปี 2557 ทาํให้รัฐบาลตดัสินใจยุบสภา  เพ่ือทาํการเลือกตั้งใน

วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557  การชุมนุมของผูไ้ม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้ยกระดับในช่วงตน้ปี 2557 โดยการปิด

กรุงเทพฯ (Bangkok shutdown) เป็นปัจจยัลบต่อธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตวั

เพียง 2.9 % เป็นผลให้ตลาดรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตมี์ยอดจาํหน่ายลดลงทั้ง 2 ตลาด ตลาดรถจกัรยานยนต์มี

ยอดจาํหน่ายท่ี 2,004,000 คนั ลดลง 5.7% จากปีก่อน ส่วนตลาดรถยนตมี์ยอดจาํหน่ายท่ี 1,330,678 คนั ลดลง 

7.3% จากปีก่อน ซ่ึงทั้ งสองตลาดมียอดขายรายเดือนน้อยกว่าในช่วงเดียวกัน ต่อเน่ือง 8 เดือนติดต่อกนั ตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธนัวาคม 

สําหรับบริษทัฯนั้น ยงัคงสามารถขยายสินเช่ือรถจกัรยานยนต์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีลูกหน้ีเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนต ์ณ ส้ินปี 2556 ท่ี 7,707.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.8 % จาก 7,150.8 ลา้นบาท ในปี 2555 และมีลูกหน้ี

เช่าซ้ือรถยนต ์ณ ส้ินปี 2556  จาํนวน 1,350.9  ลา้นบาท ลดลง 9.8 % จาก 1,497.0 ลา้นบาท ในปี 2555    

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม 9,058.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน4.8% จาก 8,647.9 ลา้นบาท 

ในปีท่ีผ่านมา และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษทัไดข้ยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา 

ทาํให ้มีสาขาทั้งส้ิน 90 สาขา พ้ืนท่ีการใหบ้ริการครอบคลุม 53 จงัหวดัทัว่ทุกภาคของประเทศ  

                      

ผลการดาํเนินงาน  

 

รายได้  

ในปี  2556 ถึงแมภ้าวะอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัตั้งแต่

ปลายไตรมาส 2 ต่อเน่ืองจนถึงส้ินปี แต่กลุ่มบริษทัฐิติกร ยงัคงมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีรายไดร้วม

ปี 2556 จาํนวน 3,883.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.0 % จาก 3,662.4 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา โดยแยกเป็นประเภทรายได้

ดงัน้ี 
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  2556 2555 2554 % % 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % ผลต่าง 

56-55 

ผลต่าง 

55-54 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ                 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ 2,944.5 75.8 2,622.6 71.6 2,444.8 72.6 12.3 7.3 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์ 82.5 2.1 81.2 2.2 83.5 2.5 1.6 -2.8 

รวมรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือ 3,027.0 77.9 2,703.8 73.8 2,528.3 75.1 12.0 6.9 

รายไดอ่ื้นๆ               

 ขายสินคา้ 33.4 0.9 97.4 2.7 123.1 3.7 -65.7 -20.9 

 รายไดค้่าปรับชาํระเงินล่าชา้ 46.0 1.2 44.5 1.2 35.5 1.1 3.4 25.3 

 หน้ีสูญรับคืน 366.9 9.4 374.8 10.2 326.8 9.7 -2.1 14.7 

 อ่ืนๆ  410.2 10.6 441.9 12.1 355.8 10.5 -7.2 24.2 

          รวมรายไดอ่ื้นๆ 856.5 22.1 958.6 26.2 841.2 25.0 -10.7 14.0 

รวมรายได ้ 3,883.5 100.0 3,662.4 100.0 3,369.6 100.0 6.0 8.7 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรวมปี 2556 จาํนวน  3,027.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.0 % จาก 2,703.8 ลา้นบาท ใน

ปีท่ีผา่นมา  แยกเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตปี์ 2556 จาํนวน 2,944.5ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.3 % จาก 

2,622.6  ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการขยายสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง และรายไดจ้าก

การใหเ้ช่าซ้ือรถยนตปี์ 2556 จาํนวน 82.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.6 % จาก 81.2 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา   ซ่ึงบริษทัไม่

เน้นการปล่อยสินเช่ือรถยนต์ เน่ืองจากให้ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจกัรยานยนต์มาก  รายได้อ่ืนๆ รวมปี 2556 

จาํนวน 856.5 ลา้นบาท ลดลง 10.7 % จาก 958.6 ลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา   โดยรายไดอ่ื้นๆลดลงเกิดจากการติดตาม

หน้ีสูญรับคืนไดน้อ้ยลงตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง  สาํหรับปี 2556 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือมี

สดัส่วน  77.9% ของรายไดร้วม ส่วนรายไดอ่ื้น มีสดัส่วน  22.1 % ของรายไดร้วม 

 

ค่าใช้จ่าย 

               ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันท่ีรุนแรงทางธุรกิจ  ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการสูงข้ึนจากปีก่อนๆ ดงัน้ี 
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(ลา้นบาท) ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 % ผลต่าง 56-55 % ผลต่าง 55-54 

ตน้ทุนขาย 32.2 86.3 111.6 -62.6 -22.7 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 2,018.4 1,688.2 1,556.4 19.6 8.5 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,203.9 970.3 767.6 24.1 26.4 

ตน้ทุนทางการเงิน 221.8 193.6 181.7 14.6 6.5 

รวมค่าใชจ่้าย 3,476.4 2,938.4 2,617.3 18.3 12.3 

 

 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 3,476.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.3% จาก 2,938.4 ลา้นบาท ใน

ปีท่ีผ่านมา ประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายสินคา้รถจกัรยานยนต์รวม 32.2ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหารรวม 2,018.4  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  19.6 % จาก 1,688.2 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา  ตามปริมาณการขยายสินเช่ือ 

และการลงทุนในการเปิดสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขาในปี 2556 และในสภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนมากจากการดาํเนินการ

ดา้นการตลาดอยา่งรุนแรงของคู่แข่งบางราย ทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายสูงข้ึนจากปีก่อน อีกทั้ง

บริษทัมีนโยบายตดัค่าใชจ่้ายทางการตลาดทนัที แทนท่ีจะทยอยตดัจ่ายตามอายสุัญญาเช่าซ้ือเช่นผูป้ระกอบการ

อ่ืนๆ รวมทั้งผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่เปิดตวัสินคา้รถจกัรยายนตรุ่์นใหม่ออกจาํหน่ายสูงสุดในปี 2555 เป็น

ประวติัการณ์มากกวา่ 20 รุ่น และอีกกวา่ 10 รุ่นในปี 2556 ทาํใหบ้ริษทัตอ้งเร่งระบายรถรุ่นเก่าอยา่งต่อเน่ือง ส่งผล

ต่อความนิยมและราคาท่ีปรับตวัลดลงซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในระยะสั้น แต่ทางบริษทัมัน่ใจวา่จะ

เป็นประโยชน์ต่อผลการดาํเนินการในระยะกลาง และระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง       

 สาํหรับค่าใชจ่้ายดา้นหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ในปี 2556 จาํนวน 1,203.9   ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.1% 

จาก 970.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา   เป็นผลจากนโยบายการตั้งสาํรองหน้ีสูญท่ีเขม้งวด และผลกระทบจากลูกหน้ี

คา้งชาํระท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสภาวะอุทกภยันํ้ าท่วมกวา่ 20 จงัหวดั

ในช่วงคร่ึงปีแรก ประกอบกบัเศรษฐกิจชะลอตวัต่อเน่ืองมาตั้งแต่ไตรมาสสอง ส่งผลให้ภาคการส่งออกหดตวั 

0.3% เป็นคร้ังแรกในรอบหลายๆปี อีกทั้งรัฐบาลประสบปัญหาในการชาํระเงินให้ชาวนาจากโครงการรับจาํนาํ

ขา้วและประกอบกบัความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาส 4 ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละการตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญของบริษทั อยา่งไรก็ตามบริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีตลาดรวมรถจกัรยานยนตมี์

การหดตวัต่อเน่ือง8 เดือนติดต่อกนั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ

ตวัอยา่งมีนยัสาํคญั   

               ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการกูย้ืมเฉล่ีย 3.9 % โดยดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัในปี 2556 มีจาํนวน 

221.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.6 % จาก 193.6 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการกูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชใ้นการขยายสินเช่ือเช่าซ้ือ  

 



บริษทั ฐิติกร จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

ลายมือช่ือ......................................... 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 80 

 

กาํไรสุทธิ 

 ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานลดลง โดยกาํไรสุทธิ ปี 2556 จาํนวน 428.7 ลา้นบาท ลดลง  

39.8 % จาก 712.1 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา    สาเหตุท่ีกาํไรสุทธิปี 2556 ลดลงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้าย

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเขม้งวดและตดัหน้ีสูญเพ่ิมข้ึน อีกทั้งเร่งระบายรถรุ่นเก่า ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อผลประกอบการในระยะสั้น  

ในปี 2556  กลุ่มธุรกิจเช่าซ้ือมีการแข่งขนัสูงมาก ประกอบกับลูกหน้ีบางกลุ่มประสบปัญหาทาํให้

ความสามารถในการชาํระหน้ีถดถอย  ทําให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงในปี 2556  อัตราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราดอกเบีย้รับ (%) 

รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์

อตัราดอกเบีย้จ่าย (%) 

รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (%) 

รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์

 

34.2 

39.6 

5.8 

3.9 

3.9 

3.9 

30.2 

35.7 

1.8 

 

33.3 

39.4 

5.6 

3.8 

3.8 

3.8 

29.5 

35.6 

1.7 

 

34.8 

41.9 

5.8 

4.2 

4.2 

4.2 

30.6 

37.8 

1.6 

 

ฐานะการเงนิ  

 

สินทรัพย์  

         ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 10,267.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  6.7 % จาก 9,619.9 ลา้นบาท ในปีท่ี

ผา่นมา  โดยสินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน  ไดแ้ก่  ลูกหน้ีเช่าซ้ือ โดยลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์ติบโต

อยา่งต่อเน่ือง ส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตมี์ลูกหน้ีเช่าซ้ือลดลงตามนโยบายของบริษทั  เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนทาง

ธุรกิจตํ่ากวา่รถจกัรยานยนตม์าก   

 

(ลา้นบาท) ปี 2556  ปี 2555 ปี 2554 % ผลต่าง 56-55 % ผลต่าง 55-54 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รถจกัรยานยนต ์ 7,707.9 7,150.8 6,156.6 7.8 16.1 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รถยนต ์ 1,350.9 1,497.0 1,419.7 -9.8 5.4 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิ - รวม 9,058.8 8,647.9 7,576.3 4.8 14.1 
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              ปี 2556 ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม จาํนวน 9,058.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.8% จาก 8,647.9 ลา้นบาท   ในปีท่ี

ผ่านมา แยกเป็นลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตสุ์ทธิ จาํนวน 7,707.9 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 7.8% จากจาํนวน 7,150.8 

ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา ลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตสุ์ทธิ จาํนวน  1,350.9  ลา้นบาท ลดลง 9.8%  จากจาํนวน 1,497.0 

ลา้นบาท ในปีท่ีผา่นมา  

อน่ึง ลกัษณะของสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนตข์องกลุ่มบริษทันั้นไดมี้การกระจายความ

เส่ียงตามลกัษณะของธุรกิจอยูแ่ลว้ โดยจะมีการกระจายลูกคา้ออกไปเป็นจาํนวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉล่ียไม่

เกิน 50,000 บาท และ 500,000 บาท สาํหรับรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตต์ามลาํดบั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีการกระจาย

ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีการท่ีกลุ่มบริษทั

มีนโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเขม้งวด ทาํให้ ณ  ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีการสาํรองค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญไวถึ้ง 564.7  ลา้นบาท คิดเป็น 5.9 % ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

หรือการตั้งสาํรองหน้ีสูญสูงถึง 438.6 % เม่ือเทียบกบัยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 6 เดือน จาํนวน 128.8 ลา้นบาท  

 ในปี  2556 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ(ก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) จาํแนกตามอายุ

ของลูกหน้ีคา้งชาํระดงัน้ี 

 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 
2556 2555 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,489.7 67.4 6,433.6 70.6 5,064.5 63.6 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,414.4 14.7 1,255.2 13.8 1,709.4 21.5 

คา้งชาํระ 2-3 เดือน 1,297.8 13.5 1,091.6 12.0 839.9 10.6 

คา้งชาํระ 4-6 เดือน 292.9 3.0 225.0 2.5 265.7 3.3 

คา้งชาํระ 7-12 เดือน 74.5 0.8 49.4 0.5 30.6 0.4 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 54.2 0.6 54.4 0.6 47.5 0.6 

รวมลูกหนี ้ 9,623.5 100.0 9,109.2 100.0 7,957.1 100.0 

 

ลูกหน้ีในส่วนท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน 95.6% ในปี 2556  ลดลงจาก 96.4% ในปีท่ีผ่านมา   

และบริษทัมีลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีเกินกวา่ 3 เดือน 4.4% ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจาก จาก 3.6% ในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเกิดจาก

ความล่าชา้ในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัต่อเน่ือง 

               

หนีสิ้น 

ในปี 2556 บริษทัไดว้างแผนการบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางดา้นการเงิน ทาํให้บริษทัมีสัดส่วน

เงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการบริหารตน้ทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บริษทัยงัคงสัดส่วนเงินกู้

ดอกเบ้ียคงท่ีระยะยาว (รวมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) ท่ี 79% 
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ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม 6,253.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.5% จาก 5,819.6 ลา้นบาท ในปีท่ีผา่น

มา ซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการขยายสินเช่ือ โดยมีสัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวต่อเงินกูร้ะยะสั้น ปี 2556 และ 

ปี 2555 อยูท่ี่ 79 : 21 และ 84 : 16 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกูย้มื ดงัน้ี 

 

ประเภทของเงนิกู้ 2556 2555 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบญัชี 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

หุน้กู ้

เงินกูย้มืระยะยาว 

72.7 

1,146.0 

2,220.0 

2,400.0 

1.2 

19.6 

38.0 

41.1 

216.9 

642.9 

2,450.0 

2,100.0 

4.0 

11.9 

45.3 

38.8 

37.2 

44.4 

2,150.0 

2,500.0 

0.8 

0.9 

45.4 

52.8 

รวมเงนิกู้ยมื 5,838.7 100.0 5,409.8 100.0 4,731.6 100.0 

 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

             ภายใตก้ารควบคุมอนุมติัการปล่อยสินเช่ืออยา่งเขม้งวด และความชาํนาญของกลุ่มบริษทั ทาํให้ธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิ บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจาํนวน 2 

คร้ัง เพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีในการทาํธุรกิจ โดยคร้ังแรกจ่ายจากผลประกอบการสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 จาํนวน 185.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 และจ่ายคร้ังท่ีสอง จาํนวน 215.0 

ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ดงัรายละเอียดการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

(ลา้นบาท) ปี 2556  ปี 2555 ปี 2554 % ผลต่าง 56-55 % ผลต่าง 55-54 

ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือตน้ปี 3,800.2 3,563.1 3,217.0   6.7 10.8 

หกั    รายการปรับปรุงสาํหรับหน้ีสินผลประโยชน์ -     18.6     

         ของพนกังานหลงัออกจากงาน           

บวก   กาํไรสุทธิสาํหรับปี 428.7 712.1 624.7 -39.8 14.0 

หกั    เงินปันผลจ่าย 215.0 475.0 260.0 -54.7 82.7 

ส่วนของผูถื้อหุน้คงเหลือส้ินปี 4,013.9 3,800.2 3,563.1    5.6  6.7 

 

                ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,013.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.6 % จาก 3,800.2 ลา้นบาท 

ในปีท่ีผ่านมา และมีกาํไรสะสม 2,540.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.2% จาก 2,327.3 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา โดยมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2556 และ ปี 2555 เท่ากบั 1.6 และ 1.5 ตามลาํดบั 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

              ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ค่าบริการอ่ืน 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 2.07 ไม่มี 

(นายเมธี รัตนศรีเมธา)   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่  

(1)   งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

  (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้ งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว 

 (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางบุษกร เหล่ียมมกุดา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ  นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กาํกับไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

  

 ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ  

 

1. นางสาวปฐมา  พรประภา  กรรมการ           ...นางสาวปฐมา พรประภา....... 

 

 

2. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ                 ...นางบุษกร เหล่ียมมกุดา......... 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ                  

 ช่ือ   ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ  

 

                   นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  กรรมการ   ...นางบุษกร เหล่ียมมกุดา......... 

  

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

  เอกสารแนบ 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

  1.1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ชุมพล  พรประภา  

    ประธานกรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก ปี 2515 
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- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาการศึกษา 

JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A. 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจ   

สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ       

สาขาการ จดัการ คุณภาพ       

    สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 1 

- หลกัสูตร The Role of the Chairman 

Program รุ่นท่ี 13/2006 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

13.30   - เป็นบิดา น.ส.ปฐมา     

  และนายประพล  

  พรประภา 

- เป็นพี่ นายรักสนิท และ     

  นายสถิตยพ์งษ ์            

  พรประภา 

2515 - ปัจจุบนั 

2531 - ปัจจุบนั 

2523 - ปัจจุบนั 

2514 - 2553 

2546 - ปัจจุบนั 

2535 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จาํกดั 

บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั 

บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั 

บริษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จาํกดั 

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

รับจา้งบริหารการขาย 

จาํหน่ายรถยนต ์

ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

บริษทั โฮลด้ิงส์ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

 

2. นายรักสนิท  พรประภา 

    กรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก ปี 2515 
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- ปริญญาตรี บญัชี     

CALIFORNIA COLLEGE OF  

    COMMERCE, CA., U.S.A 

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program รุ่นท่ี 67/2007 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

5.10 - เป็นนอ้ง ดร.ชุมพล  

  พรประภา 

- เป็นพี่ นายสถิตยพ์งษ ์ 

  พรประภา 

- เป็นอา น.ส.ปฐมา 

  และนายประพล  

  พรประภา 

2515 - ปัจจุบนั 

2530 - ปัจจุบนั 

2524 - ปัจจุบนั 

2522 – 2553 

2522 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

รับจา้งบริหารการขาย 

จาํหน่ายอะไหล่รถจกัรยานยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

จาํหน่ายรถยนต ์

 

3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา 

    กรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก ปี 2546 
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                      

UNIVERSITY OF DETROIT,  

    MI., U.S.A 

-  หลกัสูตร Director Accreditation   

    Program รุ่นท่ี 67/2007 สมาคมส่งเสริม   

   สถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

5.10 -เป็นนอ้ง ดร.ชุมพล และ 

  นายรักสนิท พรประภา 

- เป็นอา น.ส.ปฐมา 

  และนายประพล  

  พรประภา 

2546 - ปัจจุบนั 

2537 - 2549 

2545 - ปัจจุบนั 

2540 – ปัจจุบนั 

2523 - 2553 

2522 - ปัจจุบนั 

2532 – 2553 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จาํกดั  

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 

รับจา้งบริหารการขาย 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

จาํหน่ายรถยนต ์

 ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายพิษณุ  จงสถิตยว์ฒันา 

    ครบวาระกรรมการ  

    23 เมษายน 2556 

70 - ปริญญามหาบณัฑิต   

    สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ               

     UCLA, CA.,  U.S.A. 

-  หลกัสูตร Director Accreditation   

    Program - DAP ปี 2547   

   สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2551 – ปัจจุบนั 

2550 - 2556 

 

2549 - 2556 

2546 – 2550 

2535 – ปัจจุบนั  

ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั  เอ เอ โฮลด้ิง จาํกดั  

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

อุตสาหกรรมรองเทา้             

5. นายไพรินทร์  วงษว์นัทนีย ์ 

    ครบวาระกรรมการ  

    23 เมษายน 2556 

 

75 - ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต 

พณ.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  นิติศาสตร์บณัฑิต น.บ. 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  หลกัสูตร Director Accreditation   

    Program - DAP ปี 2546   

   สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - 2548 -  2556 

2555 -  2556 

2549 - 2555 

 

2542 -  ปัจจุบนั 

2539 -  2541 

2538 -  2539 

2537 -  2538 

2533 -  2537 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการ 

สรรพากร ภาค 4  

สรรพากร เขต 1 

สรรพากร พื้นท่ี 1 

สรรพากร พื้นท่ี 6 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั(มหาชน) 

 

บริษทัสยามภณัฑ ์(กรุ๊ป) จาํกดั 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

โรงงานผลิตนํ้ ามนัเคร่ืองและแบตเตอรี 

 

 

 

 

6. นายพงษศ์กัด์ิ  พรหมโรกุล  

    กรรมการอิสระ/  

    กรรมการตรวจสอบ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 23 เมษายน 2556 

 

 

73 - มธัยมศึกษาตอนปลาย   

- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program - DAP รุ่นท่ี 67/ 2550  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

0.0013 

 

- 2556-ปัจจุบนั

2542-2554     

2540-2541 

2540-2541 

2534-2541 

2534-2541 

2530-2545 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ  

บริษทั ฐิติกร  จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั อลัโกเทค จาํกดั 

บริษทั สตาร์โพลีเมอร์คอปอเรชัน่ จาํกดั

บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั 

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

รับจา้งบริหารการขาย 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 

 

ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

7. นายวิบูลย ์ เพิ่มอารยวงศ ์ 

    กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา    

    และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 23 เมษายน 2556 

 

 

56 - Master of Business Administration 

(MBA), The University of Chicago 

Graduate School of Business 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธม.) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศบ.) โยธา  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

- - 2556-ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั    

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก 

 

 

กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพฒันา

ธุรกิจ 

 

บริษทั ฐิติกร  จาํกดั (มหาชน) 

 

มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 

ในพระบรมราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.) 

องคก์ารจดัการนํ้ าเสีย (อจน.) 

 

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาบตัร หลกัสูตรป้องกนั

ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นท่ี 17 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- วฒิุบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ

ยติุธรรมระดบัสูง, สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน (วตท)  รุ่นท่ี 3 

- หลกัสูตร Director Certification 

Program – DCP รุ่นท่ี 1/2542 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร The Role of the Chairman 

Program - RCP ปี 2543 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Certificate (Chartered Director Course), 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Chartered Financial Planner (CFP) 

สมาคมนกัวางแผนทางการเงินไทย      

 

อดีต 

 

อดีต 

กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป    

 

รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการตรวจสอบ  

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บยส.) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

8. นายทวปี  ชาติธาํรง  

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

    สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

    กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 10 พฤศจิกายน 2552 
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- MBA Quantitative Methods,  

  St. Johns University 

- B.A. Mathematics, University   

  of Oregon 

-หลกัสูตร Director Accreditation    

 Program - DAP รุ่นท่ี 83 / 2553 สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2552 -  ปัจจุบนั 

2555 -  ปัจจุบนั 

 

2552 -  2555 

 

2549-2552 

2548-2552 

2542-2547 

 

2540-2542 

2540-2542 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ 

Advisor to the President 

Director 

Senior Executive Vice President 

(Institutional Banking) 

Director 

Director 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

Bank Thai Plc. 

BT Securities Co., Ltd 

Bank Thai Plc. 

 

Imperial Hotel Group 

TCC/ Sang Some Group of Companies 

 

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ธุรกิจธนาคาร 

 

ธุรกิจธนาคาร 

 

ธุรกิจโรงแรม 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวอรพินธุ์  ชาติอปัสร  

    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

    ตรวจสอบ 

    วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

    คร้ังแรก 20 เมษายน 2553 

 

 

73 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- MBA (Accounting) The Gothenburg School 

of Economics and Business Administration, 

Sweden 

- Ms.(Accounting) University of 

Wisconsin,  Madison, USA 

- MBA (International Business) 

University of Wisconsin,  Madison USA 

-หลกัสูตร Director Accreditation    

 Program - DAP รุ่นท่ี 91/2554  สถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - 2556- ปัจจุบนั 

2553- ปัจจุบนั 

2544- ปัจจุบนั 

2544- ปัจจุบนั 

 

2550-2552 

2546-2548 

2508-2544 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

อาจารยพ์ิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี 

กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 

กรรมการ 

อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั MMP Corporation จาํกดั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

 

 

ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจธนาคาร 

 

10. นางสาวปฐมา  พรประภา  

      กรรมการผูจ้ดัการ 

     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

     คร้ังแรก ปี 2544 

 

 

44 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  

 MA., U.S.A. 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

    คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-    หลกัสูตร Director Certification  

      Program – DCP รุ่นท่ี 50/2547  

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

0.40 -เป็นบุตร ดร.ชุมพล  

 พรประภา 

-เป็นพี่ นายประพล 

 พรประภา 

-เป็นหลาน นายรักสนิท   

 และนายสถิตยพ์งษ์ 

พรประภา 

2544 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

2545 – 2553 

2550 – ปัจจุบนั 

2540 - ปัจจุบนั 

กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั  ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั            

บริษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จาํกดั 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้บริการจดัเก็บหน้ี 

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ผลิตรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

จาํหน่ายรถยนต ์

 

11. นายประพล พรประภา  

      กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

     วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

     คร้ังแรก ปี 2544 

 

 

40 - B.S. BABSON COLLEGE,  

- MA., U.S.A. 

-   หลกัสูตร Director Accreditation    

     Program - DAP รุ่นท่ี 54/2549    

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - เป็นบุตร ดร.ชุมพล 

  พรประภา 

- เป็นนอ้ง น.ส.ปฐมา 

  พรประภา 

- เป็นหลาน นายรักสนิท 

  และ นายสถิตยพ์งษ ์

  พรประภา 

2544 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

2540 - 2544 

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

นกัวเิคราะห์ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จาํกดั 

บริษทั เจ.พี.มอร์แกน จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้บริการจดัเก็บหน้ี 

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

สถาบนัการเงิน 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นางบุษกร  เหล่ียมมุกดา  

      กรรมการ/ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี     

      วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

      คร้ังแรก ปี 2545 

 

 

54 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์       

และการบญัชี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร Director Accreditation    

    Program - DAP รุ่นท่ี 17/2547    

    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

 

- - 2545 – ปัจจุบนั 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2537 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้บริการจดัเก็บหน้ี 

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

13. นางรัชดา   ศรีวิโรจน์วงศ ์ 

     ลาออกจากกรรมการ  

      20 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

60 - อนุปริญญา เลขานุการ          

    วิทยาลยัเชตุพน 

- - 2554 – 2557 

2554 – 2557 

2549 - 2557 

2541 - 2557 

2537 - 2556 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้บริการจดัเก็บหน้ี 

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ รถยนต ์ 

 

14. นางสาวเพญ็จนัทร์  กล่ินบุนนาค  

      กรรมการ/ ผูจ้ดัการฝ่าย   

      บริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1       

      วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

      คร้ังแรก 20 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 

59 - ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ 

    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2555 – 2556 

2554 – 2555 

2551 – 2554 

 

2550-2551 

2549-2550 

2548-2548 

2545-2548 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 3 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 2 

และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

รองผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

รองผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละ รถยนต ์ 

ให้บริการจดัเก็บหน้ี 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

15. นายพิสิฏฐ ์ เปล่ียมทรัพย ์

      ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

     หน้ีพิเศษ ภูมิภาค   

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตรี   

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556- ปัจจุบนั 

 

2554 – 2556 

2549 - ปัจจุบนั 

2551 - 2554 

2548 – 2551 

 

2547 - 2548 

2545 - 2547 

 

2543 – 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ภูมิภาค 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ เช่าซ้ือ 1        

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ เช่าซ้ือ             

(กรุงเทพและปริมณฑล) 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ เช่าซ้ือ (ต่างจงัหวดั) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 

16. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร 

      ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยั  รามคาํแหง 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2554 – 2556 

2547- 2554 

2541- 2547 

2539- 2541 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค1 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ี 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารสาขา 2 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

17. นายพรศกัด์ิ  กิรณโสภณ 

      ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

 

54 

 

 

- ปริญญาตรี  

นิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2556 – ปัจจุบนั 

2549 – ปัจจุบนั 

2553 - 2556 

 

2551 – 2553 

 

2548 - 2551 

2547 – 2548 

2545 - 2547 

2543–2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ส่วนภูมิภาค 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ส่วนกลาง 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ (ต่างจงัหวดั) 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ  

(กรุงเทพและปริมณฑล) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

18. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรี 

      ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

 

49 - ปริญญาโท  

   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั   

   รามคาํแหง 

0.0046 - 2551 - ปัจจุบนั 

2547- 2551 

2546- 2547 

2541- 2546 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

ผูจ้ดัการส่วนสินเช่ือเช่าซ้ือ 3 

ผูจ้ดัการส่วนตลาดและสินเช่ือ  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

19. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร 

      ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

53 - ปริญญาโท  MBA   

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 

- - 2555 – ปัจจุบนั 

2554 - 2555 

2548 - 2554 

2547- 2548 

2541- 2547 

ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ ภูมิภาค 2 

ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 4 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

20. นายวชิยั  สุรนคัครินทร์  

      เลขานุการบริษทั 

50 

 

 

- ปริญญาตรี บญัชี        

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

- 

 

 

- 

 

 

2541 – ปัจจุบนั 

2550 – ปัจจุบนั 

2541 – 2546 

กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการติดตามหน้ีสิน 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

21.นายวบูิลยศ์กัด์ิ  พูนสวสัด์ิ  

      ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

      หน้ีพิเศษ ส่วนกลาง 

 

 

 

54 - มธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนศรีวกิรม์ 

- - 2553 – ปัจจุบนั 

 

2551 – 2553 

 

2550-2551 

2547-2550 

2537-2547 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ส่วนกลาง 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและบริหาร 

หน้ีพิเศษ ภูมิภาค 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการการขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา ฝ่ายขายรถยนต ์

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

จาํหน่ายรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

จาํหน่ายรถยนต ์

 

22. นางทศันีย ์ ตอบงาม 

       

 

     

49 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

- - 2551 – 2556 

2553- ปัจจุบนั 

2448- 2551 

2546-2551 

ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

กรรมการ 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

23.นายปิติ  งามเลิศ 

      ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

 

     

48 - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 

   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- - 2554 – ปัจจุบนั 

2551 – 2554 

2547-2551 

2538-2547 

 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 1 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการบริหารสาขา 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

ช่ือ – สกลุ/  

ตําแหน่ง/  

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง  

อาย ุ

( ปี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท ประเภทธุรกิจ 

24. ทวศีกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน 

      ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 

 

 

45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2555- ปัจจุบนั 

2554- 2555 

2553- 2554 

2552 – 2553 

2550 – 2552 

2547 - 2550 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ีกรุงเทพ 1 

 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 3 

 ผูจ้ดัการฝ่ายชาย 

 รองผูจ้ดัการฝ่ายชาย 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สินพล จาํกดั 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

25. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล 

     ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ีกรุงเทพ 1      

 - อนุปริญญา คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

- - 2555–ปัจจุบนั 

2550- 2554 

2548-2550 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารหน้ี กรุงเทพ 1  

ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการ 1  

ผูจ้ดัการส่วนบริหารหน้ีพิเศษ ส่วนกลาง  

  

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน)        

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

 

26. นางสุภชัฌา  ทวีรักษ ์

     ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน/     

     เลขานุการคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ 

58 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- - 2556- ปัจจุบนั 

2556- ปัจจุบนั 

2554- 2555 

2549 – 2553 

 

2546 – 2549 

 

2537 - 2546 

ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศและพฒันา

ระบบ 

รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันา

ระบบงาน 

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จาํกดั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั สินพล จาํกดั 

 

บริษทั สินพล จาํกดั 

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์

รับจา้งบริหารการขาย 

 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตซู์ซูกิ 

 

หมายเหตุ :  

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 

2. นายพิษณุ จงสถิตยว์ฒันา และ นายไพรินทร์ วงษว์นัทนีย ์กรรมการอิสระ ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

3. นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกุล ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่ วนัท่ี 23 เมษายน 2556 

4. นางสุภชัฌา ทวีรักษ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

5. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และ นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
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    1.2 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายวชิยั สุรนคัครินทร์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 โดยเลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติั 

ตามหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ 

รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ี 

ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งติดตามใหน้โยบายและขอ้แนะนาํของคณะกรรมการบริษทัมีผลในทางปฏิบติั 

3. รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสาํคญัต่างๆ 

- ระบบทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 

- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ 

5. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

                6.    ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรองบริษทั    

การถือหุ้นนบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                           ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

2.    รายละเอยีดเกีย่วกบัข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  

 

ลาํดบั รายช่ือ ฐิติกร บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ซี.วี.เอ. ชยภาค TKD SPI เอสพีเอสย ู เล็กซ์ซสั โตโยตา้ปทุมธานี นภสั 

 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา X    X X X   

2. นายรักสนิท  พรประภา /    / /    

3. นายสถิตยพ์งษ ์ พรประภา /    / / , //    

4. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร /         

5. นายพงษศ์กัด์ิ พรหมโรกุล /          

6. นายวิบูลย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ /          

7. นายทวีป ชาติธาํรง /          

8. นางสาวปฐมา  พรประภา / , // / , // / , // / / , //  /   

9. นายประพล พรประภา / , // / , // / , // /   /   

10. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา / , // / / /       

11. นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค /,//   /       

12. นายพิสิฏฐ์ เปล่ียมทรัพย ์ // /         

13. นายคมัภีร์  หวงัสุนทร // / /        

14. นายพรศกัด์ิ กิรณโสภณ // /         

15. นายประสิทธ์ิ  ไทรนนทรีย ์ //          
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ลาํดบั รายช่ือ ฐิติกร บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ซี.วี.เอ. ชยภาค TKD SPI เอสพีเอสย ู เล็กซ์ซสั โตโยตา้ปทุมธานี นภสั 

 

16. นายอภิชยั  เอ้ือมเสถียรพร //          

17. นางสุภชัฌา ทวีรักษ ์ //          

18. นางเพญ็จิตต ์แสงมีน   / /       

19. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล //          

20. นายวิชยั สุรนคัครินทร์  /         

21. นายวิบูลยศ์กัด์ิ พนูสวสัด์ิ //          

22. นายทวีศกัด์ิ เจริญศกัด์ิโยธิน //          

23. นายปิติ งามเลิศ //          

24. นางสุพรรณณี บูรณะคุณาภรณ์   /        

25. นางทศันีย ์ตอบงาม   /        

 

หมายเหตุ:                X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ        // = ผูบ้ริหาร 

ซี.วี.เอ.  = บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 

ชยภาค = บริษทั ชยภาค จาํกดั 

  TKD    = บริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

SPI = บริษทั เอส.พี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

เอสพีเอสย ู = บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

เล็กซ์ซสั = บริษทั เล็กซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั 

โตโยตา้ปทุมธานี = บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

นภสั = บริษทั นภสั จาํกดั 
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ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัท ซี.ว.ีเอ. จาํกดั บริษัท ชยภาค จาํกดั บริษัท ทเีค เดบ็ท์  

รายช่ือกรรมการ   เซอร์วสิเซส จาํกดั 

นางสาวปฐมา พรประภา / / / 

นายประพล พรประภา / / / 

นายคมัภีร์ หวงัสุนทร / /  

นายพิสิฏฐ ์เปล่ียมทรัพย ์ /   

นายพรศกัด์ิ กิรณโสภณ /   

นางบุษกร เหล่ียมมุกดา / / / 

นายวชิยั สุรนคัครินทร์ /   

นางทศันีย ์ตอบงาม  /  

นางสุพรรณณี บูรณะคุณาภรณ์  /  

นางเพญ็จิตต ์แสงมีน  / / 

นางสาวเพญ็จนัทร์ กล่ินบุนนาค   / 

 

หมายเหต ุ           / = กรรมการ     X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 

1. ขอ้มูลรายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

นางสุภัชฌา ทวรัีกษ์ ผู้จดัการสํานักตรวจสอบภายใน 

การถือหุน้  ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์  ปี 2556- ปัจจุบนั    ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 

   ปี 2556- ปัจจุบนั    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ปี 2554-2555    ผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพ จาํกดั                                      

ปี 2548-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน) 

 

2. บริษทัไม่มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance department) แต่ไดม้อบหมายให้

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้ลุ่มบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั รวมถึงการส่ือสารกบัพนกังานทุกคนใหต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน

การศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัให้

ถูกตอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์มีการกาํหนดไว ้

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

 

ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 บริษทัไม่มีการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจอนัเป็นผลใหมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น

หรือการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                           แบบ 56-1 

 

ลายมือช่ือ......................................... 

เอกสารแนบ 5  

เอกสารแนบ 5: อืน่ๆ  

 

โครงสร้างการจดัการของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

* รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

คณะกรรมการบริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั คณะกรรมการบริษทั ชยภาค จาํกดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

 

ฝ่ายสินเช่ือเช่าซ้ือ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ* 

รองกรรมการผูจ้ดัการ* 

ผูจ้ดัการฝ่าย* 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ* 

สาํนกัตรวจสอบภายใน* 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ทีเค เด็บท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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